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ŽINIOS Iš AMŽINOJO
MIESTO.
NAUJAS LOUISVILLEI
VYSKUPAS KONSEK
RUOTAS.

5

MASKVA NEPATENKINTA
SANTARVĖS SPRENDIMAIS

ĮŽYMUS SVETYS Iš
ANGLIJOS.

/

Namu Ruošos Klase

Vakar atvykę Chicagon Edinburgo universiteto profešorius J . r . Simpson, kuris
Versailės taikos derybų metu
Kardinolo Gasparri jubiliejus.
buvo Britų jValdžios kviestas
kaipo žinoinas ekspertas RuKOMA, kovo 14 (suvėlin
' sijos i r Bjaltijos
valstybių
NAUJA KOMISARO TCHITCHERINO NOTA
ta). — Monsignoras John A.
klausimuose
Prof. SimpsoSANTARVEI.
Floerseh, kurs paskirtas Lous
nas taipat irijvo vyriausiuoju
ivilK's Vyskupu, rytoj, kovo
MASKVA, kovo 17. — So- negali but jokios kalbos a p i e į a r b i t r u (skendėju) išspręsti
15 d., bus konsekruotas Vys vietinės Rusijos vniJ/ia ne [bent kokių išlaikomingų tai- fsienos kląu^Tri^ tarp Latvijos
kupu Propagandos bažnyčio sankcijuoja jokių santarvės f ka Kuropojc.
ir Lietuvos Ir/pasižymėjo kai
Konsekracijos apeigas i v a l i ! t v b i | J i S s p r e n d i m y k a i p . "
je
po širdingai ^ėtuvių tautos
3. Rusija negalį but abejinatliks kardinolas
Bonzano, | K laipėdos, taip Lenkijos-Eu
draugas. Sum Valstybėse ruo
ga
del
likimo
gyventojų,
ku-,
.
.,
, .<
v
u<
buvęs Apaštalinis Delegatas'
| s Ų os s,e„os redcale.
Rusija r i a i s u ž i n t e r e s u o t a i r d e l ^ t " * «į> H N * paskmtų.
Su v. Valstybėms.
[kaip seniau, taip šiandie at- r i ] i k i m o k U u o m e t n e t
I Gerb s v į y s buvo sati.taa
..Naujas Vyskupas sekreto- s į s a ko pripažinti visus amba-t fnT , f : ™ c ;. v . A .
. , . 1 4 1 Salle viasbutv skaitlingo
* vi T • • T\ i
•• •
tarti pasi
sirase. Siame atsiti- lietuvių veiKrių būrelio, kurie
navo Apaštalinei Delegacijoj Į s a dorių tarybos išsprendimus, l k i m * \~l\
kalbama
apie rytiilės
"VYashingtone, kuomet Delega
jį supažindino su mūsų visuo
kurie nors dalimi paliečia ios T««I:„::« , i
m
tu buvo kard. Bonzano.
' reikalus.
Galicijos ukrainus.
pro- meniniu gytenimu ir atpasa
vincijos
gyventojaisTosgyvai
Užsienių reikalu komisaras užinteresuota Rusijos Ukrai kojo mūsų • nusistatyme Vil
Gen. Wood pagerbtas.
Tchiteherin dar viena
nota na, nežiūrint fakto, kad ne ji, niaus klausįirii, kurs yra po
Šventasis Tlėvas pagerbė S. pasiuntė Franci jai, Italijai ir
litikos dienoj? klausimu.
'bet
pati
Rusija
pasirašė
su
Šv. Kazimiero Seserų Akademijos mokinės mokosi virti skanius pietus. Sesuo A*
Valstybių gen. Wood,
kurs Į'Angį i jai.
Žinomas Chicagos veikėjas
lenkais sutartį Rygoje.
šiandie vra generaliu guber- j
ir bankinuilįas p. J . J , Elias nastazija ir sesuo Vincenta veda namų ruošos pamokas. Be teorinio mokslo, jos pra
Leliitcherino notoje štai kkas
tinamos prie praktiško gyvenimo. Tuo būdu mokinės užbaigusios aukštesnįjį mokslą
natoriumi P h i l i p p i n u

RUSIJAI TURI RŪPĖTI KAIP KLAIPĖDA, TAIP
RYTINĖ GALICIJA

Santarvė bus atsakomybėje, i «ė|p visieiiis pietus Hamil- , . , . . .
,.
v . . . . .
uh
ton Clulie. Prof. Simpgonas **" ° ^ Pavyzdingos seimininkes.
,\;x
išvažiuoja į New Yorka ir be- jauki atmosfera jų namelius puošia.

salose. ! »

1

, . v
, . v.u
Kur jos seimimnkouja, svarą, skonis, šilta

v

'
į pažymima:
(icnerolas apdovanotas Papos. . ' ,
.
, ,.
. . .
*
1. Santarvės valstybes ne-Į Ą T, .- n ,. ..
Pinus Devintojo įsteigtu or- , . , ,
.
*• Rytinę Galici^ų apigyve- to, aplankysiąs didesnius AIVokiet ą
r
Niekur kitur, kaip tik turi
atsako Rusivu i jos pirmiau
,
. . .
merikos
mieftus
l>ei
politikos
domi, kurs vadinasi tiesiog
* __; • >nų ukrainai yra artimi ruskolinti. J i tikisi gauti ant_
*
I
pasiusta
nota
KlaiTjedos,
, . V1_.
m
i
l
Tas
Ordenas
įsteįgtas
1847
veikėjus.
cia
Frąncijų.
Kaip
vokiečiai
Pinus Ordenas."
!„ .
^
.„,. \ ' sams.
Tų ukramų likimo
kart kokius 5 bilionus doleri c
klausime.
r
a
s
reiškia,
kas
<*
,„
.
..
SUTAIKINTI FRANCUZUS t a ip C e n z a i iš to pramato
metais ir juomi apdovanoja
'
klausimas,
tai tarptautinis
didelį pavojų, jei artimoj at- i^ternacionaiės r>asJcok)g. Tai
mi ir nekatalikai už jų atlik
FRANCUOS NUOLANtos valstvbės nedraugingai at- ,irespublikos,
* •
. joeity kokiu nors būdu * nebus Kėdelė paskola.
T nepripažįsta
1 , '
tus darbus žmonų*>s gerovei.
*
l kių
klausimas.
I r todėl
sovietine
Seniau Vokietijos vyriausyįvykinta taika.
—
Argumentas, be vertės.
santarvės
išsprendimų
sineša į Rusija.
Tas tejml r> •• t •
i
Kardinolo jubiliejus.
Tik vienas dalykas gali pa- lw darbavosi už didelę j>askoBERLYNAN PASIUNTĖ
1
JH
v
2. Santarvės valdiškų orga- ĮRusija,
^ i f o a i ikurią
s u R Rusijos
opini
sudaro sovietų
DUE8SRLDORF, kovo 17.
Bet paskolai pTiešinogi
:' kenkti taikos deryboms. Vo lg.
Kardinolui Gasparri suėjo'. bus žinoma.
NEOFICIALI SAVO
jos.
Francuzaį Ruhro. okupan.,
. . . . . .
,
i nu statomas argumentas, jog
kietija stovi už tai, kad kuo vokiečiai industrininkai. Kuo
EMISARĄ. '
i Rusijos negali apeiti Klaipė5. Kadarigi santarvė Rusi-^ai nusprendė paliuosuoti nuo
2.) metai, kaip jis Tas
konsekruo-1._
met bus pasirašyta taika, tai met gi šiandie tų7 industrininjnbilie <los k l m , s i r n a R
į i m n i m o i a
-f o r i p r i T r i n f i i TT«»1 r
• «•
-i
•
i
garbingai paminėtas.
[
kadangi
Klai-[jų
ignoruoja,
tad
sovietų
vaij
muito
tas
prekes,
R p e c įalio
tas įeia
Vyskupu
franeusai kuoveikiaus
turi kn reikalai ima griūti, jie ipaini m'*tas
Vokietija
Siųlo
Suvirs
20
r
pėda yra iš senovės Vokieti-į džia santar\ e daro atsako- r kurias turi užsakė ameriko
jus
apleisti Rubro teritoriją. Te- ma
palankiauti
paskolai,
šventasis
Tėvas Pins XI karbilionų
markių
kontribucijos.
jos teritorija, taipat, kad Ru- minga už visas skriaudas i r Į n a į ^ p r e k į ų v e r t ė siekianjdinolui-jubiliatui pasiuntė auBERLYNAS, kovo 16. _į'^iaus franeuzai sakosi, kad jie idant neleidus savo veda
f sija n'ėra interesuota Versai- nuostolius, koki iš to visa ga-Uį a pie 30 irolionų dolerių.
moms industrijoms visai su
tai
tografinį laišk.ą.
Kardino
.[Anglijos
vyriausybė
čia
p
r
i
i
darysiu
tik
laipsniškai.
ilieso taikos sutarty/kuri pa- Ii iškilti Rusijai.* Dėlto, pa- Tokia privilegija franeuzai
t e i a u s griūti.
lo pagerbimui surengta recep
siunčia savo neoficialį emisa- S e n i a u V o k i e t i J a
č
tvarko visus santarvės-vokie-' sitaikius
pirmajai
progai, pripažįsuį Anglijos ir Italijos
Idtai
cija.
rų. Jo tikslas paklausti Vo-(
R tvirtino.
Buvo šaky
Industrininkams sutinkant
ėiu reikalus, neturi nei ma- 'kuomet prisieis Rusijai pasi- pirkliams, kurie turi užsakę [įT ...
)•
,la
tik tuomet
vyriausybės,
kaip » i°%
vokiečiai ir Francijai pripažįstant siųDiplomatinis korpusas prie
tžiausios savy vertės. Nes Ru- skaityti su santarvės valsty- prekių Ruhro teritorijoj.
daug ji sutinka atmokėti kon- 'stosiu derybosna, kuomet fra lomų kontribucijų, tarptauti
Vatikano
jubiliatui įteikė
sija laikosi to principo, jog be 'Ifmiis, Rusija
pareikalaus
Suprantamas tas franeuzu t r i b l ) e i ; j o s
neuzai pirmiau apleisią Ruli- nė paskola galima. Nes {Vo
kuogeriausius velijimus.
.
jos
dalyvavimo ir sutikimo'sau atatinkamojo atlyginimo. rraolankmpa».
kietija turi visų eilę reikalim
Nuo artimų vokiečių kanc- \ fr ]. /.. *
, .,
Auksinė Rožė.
gų paskolai garantijų.
lieriui asmenų
patirta, kad do Vokietijos nuolaidumas.
ANGLIJA ATMOKA
.
GELEŽINKELIAI PAVEDA
Auksinę Rožę, kuri šįmet
Gal ir bus įvykinnta taika
tas Anglijos emisaras yra žiLaukta intervencijos-.
SKOLAS.
m
BENDROVĖMS.
bus įteikta Ilispanijos kara
i nomas tarptautinis bankinin- Vokiečiai nacionalistai- in- be didelio kraujo praliejimo.
lienei, vakar Šventasis TĮėvas .
prigulės nuo
(kas.
Jis turėjo artimų susi- auguravo pasyvį priešinimąsi Tečiaus taika
r
WASHINGTON,
kovo
17.
V
ROliA, kovo 17. — Viešų
'
KRENASHAvV, Miss., konešimų su Amerikos neoficia- j'francuzams.
Jie tikėjosi, Francijos. ^Jei j i vaduojasi
pašventino privatinėj koplv- v o
. .
.
. •— Pasiremiant naujuoju sko jų darbų ministeris Carnazza.į.
v.
1^- — .Nedidelį miesteli
gerais norais, tai gerai. Bet
...
, ,.
. , lenus ir oficiaiemis sferomis VI^J
kaa „ratin lnr\m Kn« Knlankfn
eioj. Apeigų laiku koplycio- . c,
,
v . , . ., lų atmokėjimo įstatymu, An- ministerių
kabineto posėdy,
^
.
lI
J
'praeitų savaitę. m
Taipat pa intervencija iš Anglijos arba jei ne, bus pragaištis Europai
' '
.
i Savage vakar praūžusi baisi
glijos vyriausybė tomis die pranešė, jog vyriausybė (gair pačiai Francijai.
ie buvo Ilispanijos ambasado-1
. .
...
tirta, kad tos amerikonų sfe- iš Amerikos.
nomis
jau
atmokėjo
Suv.
(Val
lutmai nusprendusi visus I t a - .
*'
f vėtra kuone visai sunaikino.
,!. , ,.
,. ros i j o misrjų palankiai atTuotarpu šiandie visa viltis
Inos
geelzinkelius
pavesti. K
rius ir keletas pralohi.
1 0 ,., ,., . .
. . . . stybėms $4,128,085.74.
J
p
CHICAGO. ~ Šiandie iš{smesa.
tai
intervencijai
išnykusiI
r
Anglija lieka skolinga 4 bi- privatinėms bendrovėms. gn
j Beliko tik vieni
griuvėsiai.
Ge-'
.
. ••
dalies apsiniaukę, temperatū
Karaliaus "apsilankymas.
'Ant laimės mažai žmonių nu- lionus 6 miliomis dolerių. Su ležinkeliai bus pavesti neap- Reikia pripažinti, kad Ber- jei taip, tai vokiečiams belie
T i kk e t o r i
asme
rlyne to emisaro apsilankymas ka tik vienas išėjimas - - tie ra kįla. IK.
Nežiurint kilusios protes- k e n t ė J 0 '
" tarta tai visa atmokti į 62' ribuotam laikui.
Y r a
buvo ne v^įen
pramatomas, sioginiai su franeuzais vesti
tantn sferose opozicijos, An- Il>'s u ž m u ž t a ^ s l l ž e i - metu.
j bet ir laukiamas. Taigi, tas 'derybas.
glijos karalius lankydamasis "'
VYSKUPAS CIEPLAK
J niekam nėra siurprizas.
Apie tas derybas Šiandie
Romoje visvien turės audien- T a v ė s u l a P r a u ¥ P e r v a l s "
KALiJIME.
TEISĖJTJI 75,000 DOL.
$1.00
[ Vokiečių finansų ministeris dar peranksti kas-nors saky- Lietuvos 10 litų
cija pas Papų.
Tai įvyks i tylios Nebraska ir Iowa, per
Anglijos ster. svarui 4.71
,Hermes dėlto
su paskuba j ti. Vokietija siųlo tokia kongegužes 11 d., jei to nesutru-i S i a u r i n C d a l i Mississippi. PaOTTAWA,
Ont.,
k.
17.
—
1
Francijos 100 fr.
6.12
kdys bent kokios nepramato- flietė i r C h i c a « ° - K a i k u r l a " Buvusiam Suv. Vastybių pre * LONDONAS, kovo 17. —^baigia gaminti kontribucijai'trįbncijos sumų, su kokia
Katalikij Bažnyčios vyskupas planus.
Italijos 100 lirų
4.86
Tie planai bus į- I'rancija nesutiko prieš pat
mos aplinkybės.
| b a i daūS Pinigo.
zidentui, gi šiandie vyriausia- :Cieplak suv kitais kunigais iš
duoti emisarui.
okupuosiant Ruhro teritorija. Vokietijos 100 mark .0049
Karalius
su karaliene
i š | Nuostoliaistulpai
labai dideli.
Te- /jam Aukščiausiojo" Teismo
siog.
V^atikanan
ir iš ten vėl'traukytos,
išvartyti,
Petrogrado paimtas Maskvon
Lenkijos 100 mark. .0020
Anglijos
ambasados
vyks
tie-jlegrafų
ir
telefonų
vielos
nu20 bilionų auksinių markių. Seniau ji galėjo daugiau at
gryž ambasados. Tenai kar- geležinkieliai užpustyti ir tt. teis/ėjui Taftui, Grand Trunk ir tenai
laikomas kalėjime.
mokėti. Šiandie jau sunkes
dinolas Gasparri atliks kara
geležinkelio bendrovė išmoka Nežinia, kų toliaus veiks bolFinansų ministerio gamina nis jai tas atmokėsimas, kuo
PRASIDĖJO TOSTERIUI 75,000 dolerių, kaipo atlygini ševistinė valdžia.
r. liui revizitų.
mi planai paremti Bergmanno met industrija Ruhro terito DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS
BYLA.
mų sųryšy su arbitracija.
Karalius žada aplankyti i r
projektais.
Vokietija siųlo rijoj sunaikinta.
Atdaras kasdieną (išskyros
Vat ikano murėjų.
santarvei 20 bilionų auksinių
BOMBOS LISBONOJE
Bet jei kartais ir pati Fra- Šventadienius) nuo 9 vaL
ST. JOSEPH, Mich., kovo MASONAI KELIA PRO
markių pinigais. * Ateity ža- ntija ims jaustis, kad ji tuja
;
ryta iki 8 vai. vak.
TESTĄ.
TRAUKINIS SUDAUŽYTAS. 17. _ ikonai prasidpjo rkdiI LISBONA, Portugalija, k. fdų mokėti daugiaus. Plenuo- okupuote nieko sau nepelnys,
2334 So. Oakley Avenue
kalni Fosteriui byla. J i s
17. — Čia įvairiose
miesto se pažymima, jog bus išmo- tai, rasi, ir sutiks pripažinti
Siunčiame pinigus per di
WINNIPEG, Kanada, kovo dalyse pamestos trys dinami- Ttėta kuoveikiaus t a suma piDUESSELDORF, kovo 17. kaltinamas valstybės įstatysiųlomą kontribucijos sumų.
džiausius Lietuvos
— Arti Treves nuo bėgių nu- mu, kuriuomi draudžiami vi- 17. — Manitobos masonai su* tinės bomDos. Keletas žmo nigais. Gi Francijai pinigai
Bankus:
Internacionale paskola.
šiandie labai reikalingi.
šoko ir susidaužė
franeuzų šokios rųšies sųkalbiai, kalbos! važiavime jml^ėM
protestų, nių sužeista.
ŪKIO BANKĄ ir
Kur
Vokietija
galės
gauti
Miestely
Buer,
Ruhro
teritraukinis. Vienas f raneuzų ir susirinkimai,
atkreipti i kad Anglijos karalius budaPREKYBOS - PRAMONĖS
tekių sumų pinigų,
kiek ji
kareivis žuvo ir keletas sužei- Į prieš valstybės ir šalies vald- į mas Romoje norjsi aplankyti SKAITYKIT IR PUTūUKITjtorijOJ, incidentas ir po to
BANKĄ
f Šventų jį Tėvą.
cta.
Kaltinami vokiečiai. 'žių.
'DRAUGĄ."
į franeuzų
kerštas, pažadino planuoja tai kontribucijai T

ANGLIM DARBUOJAS! i.'.? J į
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AMEltKA I * RTJHRO
l>ią nesugrįžo, dirbdami Lietu Tefcira Littuva.
gamina militaristinė Franci- j symą. Paskiau spaudžiamas ŽEMĖS REFORMA LIETU
jos vyriausybė.
•*RIT0tUA.
vos nenaudai užsienyje ir šnipaskelbė atsiprašymą. Tečiaus
VOJE.
I
r
tai
vien
tik
tam,
kad
su»
Ntttimi
Tečiaus taip drąsiai kalba tas atitaisymas ir atsiprašy
pinptdami Varšavai. Bet socia
Kaip žinoma, Suv. Valsty
lyg socialdemokratų laikraš
44
Daug jau buvo rašyta apie
tik vienas senatorius. Gi vieno mas pasirodė kaipir pasityčio
li štai į savo gurbą pritraukė
čio pastatyti Lietuvos katali bių vyriausybė pasiskelbė pa
tvarkymą žemės reforma Lie
asmens kas čia gali klausyti. jimai.
žvdus ir bolševikus.
>.
silikti, neū trale, kuomet frankišką
šalį
tarp
dviejų
arba,
Eina kasdieną išskyras nedeldknins,.
,
, . •
,
tuvoje, bet vykdymas tos re
Juo labiaus, kad tas senato
c
u
z
a
i
.
įsikraustė
Jiuhro
teri
Po
to
tos
vyskupijos
176
ku
Meuaa
$6.©o Bedievybei ir kipšas kūmas. arba. " A r b a pavesti visą val
formos iki šio laiko dar neburius už savo drąs§, vadinamas
nigai
veteranai
pareikalavo
torijom.
Daugybė
šios
šalies
$3.00
Pnaei Matų.
Jie atrado galimu dėtis su džią į klerikalų rankas, arba
kairiuoju, vos ne bolševiku.
. ,.
, .. , «
. „ , . vo aiškus lietuviams amenkie
politikų
sutiko
sii
tokiu
vy
Ui prenumeratą meksi iakalno. Lai- ^ ^ 1 3 , k m ^ v i ^ laiką pasi- nulaužti katalikams ragus ir
I r už tatai, kad jis visiems j socialistų laikraščio paskelbti včiams. Paba.r jau galutinai ykaa skaitosi nuo užrašymo dienos,į „
» i* •; u„;„„ I,A pastatyti valstybės, priešakyje riausybės nusistatymu, kaip
ZV1
akis drebia teisybę.
statistiką, kuri parodo, kad fa sutvarkytas ir vykdomas
»a nmo Nanj* Metn. Norint pernai- [ »*J° « P * « M ^ i ^ kainu kepaprastai čia praktikuojama.
'pažangius'
žmones
(skaityk:
•jti adresą visada reikia prieina-j 1 imu. Lietuvos užgauliojimu
Tuotarpu Amerikoje yra 32,700 francuzų kunigų karo žemės reformos klausimas ei
Tečiaus daugybe tokiai poli
t* ir senas adresas- Pinigai geriau-» u £ s į e l l v , r nepasotinamais tei bedievius).
žmonių, kurie teisybės ven laiku tarnavo armijoje kaipo nant valstybės įstatymais. Vi
na siųsti išperkant krasoje ar ex-j
;
,
.._
tikai
nors
priešinasi,
visgi
ne
Jiems' pasisekė sugriauti
gia, kuriems rupi tik savoji kareiviai ir karininkai. Kad si Lietuvos dvarai yra paimti
prese "Money Order" arba įde- «U reikalavimais, niekur padrįsta viešai priešingai atsi
šilta gūžtelė.
dant pinigus i registruotą laišką, j šaulyje negi inkstais. " Darbo Seimą, jiems-pasisekė isneika
iš to skaičiaus 4,618 kunigų į Lietuvos, - valdžios rankas,
liepti. Iš diąsuolių turiine se
paguldė galvas kovos laukuo paliekant dvarų savininkams
DRAUGAS PUB. CO.
žmonių prietelini" susidėjo su lauti antrus rinkimus, jie su
natorių L a Follette iš Wis«#
2334 South Oakley Avenue tais, kurie šiandieną Lietuvo ardė vienybę Tr taip reikalin consino valstybės. Tik jis vie ŠMEIŽIKAI NUBAUSTI. se. I r kad 10,417 kunigų atžy tik 80 akrų žemės. Visa dvarų
žemė toliau nuo dvarų centrų,
je daugiausia išnaudodami, ky gą valstybės darbą tokioj bcmėta už narsą.
nas atviriai peikia tokį vyriau
Chicago, Illinois
o svarbioje valandoje. Ir
[šiais kuone supūdė Lietuvą,
Soči ai ish} laikraštis nenorė kur visai nebuvo trobesių arFrancijos parlamento atsto
sybės
nusistatymą.
/
Ttl. Rooseveit 7791
N kariuomenės bėgdami, mo tik tam, kad Lietuva butų be-1 j į j ^ | f t j ^ ftr s e n a t < M u , vas ir kituomet buvęs karo jo skelbti tos statistikos ir ki ba su prastesniais mediniais
..
ka tik žmonių prakaitu, pi dieviška. Tegul sau svetimi f a ] p įjjį fl ^
^ ^ ^ ^ r i i s t e n s Painleve, socialis tų smulkmenų apie kunigiją. trobesiais, jau yra išdalinta
YRA KUO SUSIRŪPINTI. nigais prekiauti, girtybe pla ima mūsų žemes, tegul beže vokiečiams, ar kitokiais m o - 1 , ^ V*™ * " * * Montpeliier Tad nutarta laikraščio leidė bežemiams tarnavusiems Lie
tuvos kariuomenėj, paliko tik
tinti ir taboką su degtukais miai žemės negaus, tegul sus- r f v a l s . G a n a t o , k a d a p i e š i a n . . i ^ c l a I i s t ^ v i r i n k i m e pasakė jus patraukti teisman.
patys dvarų branduoliai, su
Sužinoję iš laikraščių žmo dirbti; o vienkart naikina ir toja visas Lietuvos augimas j ^ ^ ^ f r a n c u Z ų a k e i j ą daug i Pakalbą. Kaip žinoma, socia- Kunigai nuo socialistų, ne
geriausiais trobesiais. Dabar
nės, kad " Lietuvos valdžią niekina lietuvių kalbos teises. d a r metams, tegul Lietuva i teisybės pareiškia.
l I i s t a i s a v o P r a k a l D O m i s <*au- geidė nei pinig-ų, nei jiems ko tie Visi dvarai yra pardavinė
praverto* socialistai
susidėję Buvo ir katalikai susidėję su pražus, — bet kad butų Lietu-1 Senatorius La" Follette ne-'k'kusia š m e i ž i a s a u nepatinka- kių aštrių bausmių. Tik no
jaini Lietuvos valdžios už pri
su žydais ir bolševikais'*, išsi jais, bet tuomet, kada žydai va be Dievo.,. Tokie jų novai.
rėjo
rasti
teisybę.
Norėjo
įromus
žmones.
Daugiausia
už
kiatlaidžiai tvirtina, kad frnneu
einamą kainą. Todėl šiuo no
gando, manydami ne kuri e, ka I buvo sutikę Lietuvą statyti. Ar gi jiems pasiseks f
tus t e n k a
7ų imperialistu akcija V o k i e - |
kunigams. Taigi,. (lyti, kad socialistų užsipuldi riu atkreipti domės lietuvių
jau dabar nebėra nė kokios Socialistai susidėjo su žydais
tijoje grūmoja Europos riti-]***** * « • ? ir atstovas Pain nėjimai neteisingi, vieni šmei
amerikiečių, kurie norite gryvaldžios. Taip biogai nėra. Lietuvą ardyti. Bet tai dar šalin šventvagių muraa!
lizaeijos struktūrai. Del Vo-! 1 CiVe*
žtai.
žti į savo tėvynę, nepraleiski
Valdžia tebėra* tik Lietuvos mažmožis. Žydai bent nepraTo miesto francuzų socialis
] tą klausimą dabar atsa kieti jos atsisakymo mokėti
(Tikslas atsiektas. Šmeižikai te šitos progos, nes jums kaip
Seimas tapo paleistas, dėlto, liejo liet u vi v] kraujo, nors te- kys Lietuvos ir Amerikos ku
nežmonišką kontribuciją, fran- tų laikraštis " P e t i t Meridio- prispausti prie gėdos stulpo
amerikiečiams,
kurie daug
kad valdžios negailėjo sudary bečiulpia už dyką lietuvių pra tą liku vi suome nė už 2 mene
cuzai bando sunaikinti Vokie- m\V po to aprašė tą prakalbą. ir nubausti. Laikraščio leidėjai
geibi te Lietuvą savo gausio
ti
kaitą.
sių. Jeigu Lietuvoje dar ne tiją, vokiečių tautą, apvaldy- tttfĄį* kaikurias ištraukas, kiekvienam iš 176 veteranų
*
~?
*
Bet socialistai susidėjo su susiprato katalikai kad jų Tė ti visą Europos kontinentą. I Vienoje vietoje, anot to socia- kunig-ų turi užmokėti p o vie mis aukomis, Lietuvos valdžia
suteikia pirmenybę prie šito:;
Bandyt*, tupciota
veltui bolševikais. Bu tais pačiais, ku
vynę norima nuvesti prie iš Suprantama. francuzm neat-pi-^ą laikraščio, Painleve kal- ną franką.
'
progos. Nupirkti jums ukiu<
Seime buvo :>8 katalikai, 2 rie užėmę misų kuone visą tvirkini mo, prie nuolatinės ko sieks to tikslo. Bet jie ta savoj S i a m a s i>ažymėjo:
Taip nusprendė aukščiausias jųs galite įgalioti savo gimi4<
Lietuvą,
tūkstančius
jaunų
gy
akcija
sukels
naują
karą.
Eu-|
^e
\iešųjų
mokyklų
molenkai ir 33 nekatalikai. Kad
vos, neapykantos, prie tamsos
Paryžiuje teismas.Teismo nuo- nes a r pažįstamus. Taipogi ir
vybių
paguldė
į
kapus.
Su
tais
k y to ja i karo laiku buvo dL
sudalyti valdžią reikia gauti
i r Bažnyčios persekiojimo, prie to}ioje.
prendis, be to, tuivs, but pas Lietuvos Ūkio Bankas dovaKilus karui ir išnykus Euro- džiausi "slakeriai", bet tie vy kelbtas nubaustam socialistų
didžiumą balsų. ttenkant prezu pačiais bolševikais, kurie ba neturtingųjų pavergimo į so
socialistų laikraščio paskelbti
dentą galima buvo gauti di dą atnešę ligomis užkvietė vi cialistini jungą, tai dar sykį poje civilizacijos įdėliams, ar ra i, kurie įsivilkę į juodas sulaikrašty ir kituose, kurie iš vo patarnavimą visiems ameri
džiumą, nes bolševikams, so są mūsų žemę. Siutais pačiais bedieviai su žydais j>asidžiau- gi Amerikai tuomet bus len tonas' \
ano tą šmeižtą perspauzdino. kiečiams norintiems įsigyti uVri^ tokį biaurų šmeižtą
cialistams, lenkams ir'žydams prieš karius stojo visa mūsų gs. Jeigu Amerikos katalikai gviau? Ar Amerika jausis lai
Anais metais Amerikoje vie- kkis Lietuvoje. Del platesnių
nedalyvaujant visi katalikai žemė galvas guldydama. Su
minga, kuomet del francuzų Montpeliier diocezijos kunigi
pavargę nuo darbų patingės
išrinko prezidentą vienbalsiai. tais pačiais, kurie niekuomet
imperializmo ir ^Utilitarizmo ja pakėlė protestą. Ištikimai nas laikraštis girtuokliu išvar- informacijų kreipkitės į Lietupasidarbuoti, pašykštaus šven
dino velionį Amerikos patriotą j Y 0 S ^ k i o Banką, 31 Laisvės
Buvo manyta pradžioje, kad Lietuvoje. Lietuvos Nepri
Europa bus paplukdyta žmo ir garbingai tarnavę francu
čiausiam Lietuvos laimėjimui,
zų armijoje kunigai, kurių buvusį prezidentą Rooseveltą. Al'ga, Kaunas. Vėliaus Lietuk n k a i ir nekatalikai, savo tar klausomybes nenorėjo ir visur
nių kraujuose?
tai kipšas dar sykį pasi
dauguma grįžo su aukštais Laikraštis patrauktas teisman voje bus žemės labai brangios
pe nesUsitaVs. Buvo mėginta sakė. kad eina jos griauti. SoTodėl
Amerika
turėtų
įsi
džiaugs.
ir nubaustas 6 centais. Roose- ir todėl dabar tik yra gražus
pritraukti į valstybinį darbą (ialistai susidėjo su tais. ku
maišyti į Rubro klausinių, ly atžymėjimais \iž narsumą^paBet mes žinome ir Lietuvos
veltuį nerupt^jo atlyginimas, laikas ir* patogi proga lietu
žydu* i«r socialistus liaudinin rie yra Lietuvai viduje bai
giai vokiečiams ir franeu- siuntė parlamentan petici,>ii.
kus, bet nepasisekė. Atžaga siausi priešai, kruvini, purvi katalikus ir Amerikos. Jei zams duoti patarimų ir nuno- Reikalavo atstovą Painleve bet teisybė. Tcfkiu būdu atsi viams amerikiečiams pasinau
suspenduoti, atimti jam nepa- teista ir Francijos kunigams. doti.
riai pasistatę socialistai reika ni, bado, mirties, ugnies
ir reikėtų ir kalnus nuversti, vis- dymų ir abi pusi taikinti.
Socialistai pripažinti šmeiži
*
Lynas.
lavo išmesti tikėjimą iŠ mo neapykantos pranašai. Lenkai vien taip. kaip buvo, nebebus.
Amerika turi pilną teisę liečiamybės teia?s, idant butų
kyklų. Dievo vardą iš konsti Seime nedalyvavo. Bet jie vis- Turi vieną sykį įvykti teisy,- francuzus įspėti. Prane i ja yra galima jį patraukti teisman. kais ir apkaltinti.
DISPUTAI SU BIBLISTAIS _
l>ė:
Lietuvos
gyventojų
katali
tucijos, prezidentą
pastatyti vien ėjo " d a r b o žmonėms" į
Amerikos lietuviškų socia
Parlamente svarstant tos pe
Amerikos skolininkė. Ji Ame
Ką tik iš spaudos i š ė j o C "
bedievi, valdžią visą jiems ati pagolbą. Jie Paryžiuje ir Var ku didžiuma turi turėti ir val rikai nemoka ne vien skolų, t i ei jos .klausimą, atstovas Pa listų laikraščiai prie kiekvie- "Disputai su biblistais. , , Kai
duoti. Vienu žodžiu padarytį šuvoje išsijuosę su francuzais džioje katalikų didžiumą, i r bet ir už skolas nuošimčių." inleve užsigynė tų savo žodžių. nos progos pamazgas lieja ant na tik 15c. Labai naudinga
* »
/Lietuvą bedieviška. Su tokiais dirba, kad Vilnių galutinai at taip bus! O kokiu būdu tai į- Tad skolintoja tos rųšies sko Sakė, kad tas socialistų laik nepatinkamų sau asmenų. Bet paskkaityti kiekvienam
ir
• vvksf
Srarstvkime
atskirai
ir
pasiūlymais katalikais gavu ėmus. Jie Vilniaus krašte badu
lininkę visuomet turi teisės-į- raštis iškreipė jo žodžius, nea. ir šiame atsitikime ožys gali išgirsti kaip kun. B. Bumšas
sieji Lietuvoje balsų 20,000 j marina mūsų našlaičius,- jie susirinkimuose, gi subendrinę spėti. jNeklauso, jinreikalauti jis taip nesakė. J a m užsigy- prilipti liepto galą, anot patar- truškino ponus biblistus, kada
to •
daugiau negu į St. Seimą. ne-[ a nt rubežiaus kasdiena šaudo savo planus Laužysime bedie skolų. Nemoka, rasti priemo nus, kunigų karo veteranų pe lės. Atsargiau.
jie di-įso stoti su juo] į dispu
ticija palikta be nieko.
galėjo sutikti. Nes ne toks mūsų nekaltus žmones. Tr tam vybės frontą JJetuvoje savo nių iškolektuoti.
tas.
buvo rinkusių juos katalikų darbui sustiprinti socialistai galingais doleriais. Arba jie
Tuomet kunigai visą domę
Tik tos rūšies Ameri ko*
DRAUGAS PUB. 0 0 .
SKAITYKITE IR f U T I N noru*.
Lietuvoje sus'nV'jo su Lietu- arlia mes, kuomet kito išėjimo nusistatymas apsaugotų Eu atkreipei tą socialistų laikras2334 S. Oakley Ave.
KITĘ
"DRAUGĄ."
y
ropą nuo pragaišties, kurią j tį. Laikraštis paskelbė atitaiLenkai iki šiai dienai į Sei-' vos parazitais.
Chicago, I1T"
nėra.
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M. Reynes Mcniaur.

ERŠKĖČIU TAKAIS,
XI
Tąsa,
**Tai aš esu. 1 " tie žodžiai ištikrųjų
išblaškė Zuzanos bailumą. Visi jos nerimasėiavimai ir baimės drebuliai išsisklai
do bekraštėje dvasios ramybėje, t a i buvo
tas beribio malonumas, neišmatuojamas
genimas! Ir ji pajuto savyje tokį pasi
tenkinimą, tokį dvasini džiaugsmą, kokį
tik šventos sielos gali atjausti. Įr ji pasi
juto taip maža. taip nusižeminus prieš tą
<ih\} pranašą. Ji viską pamiršo, ką jį kar
tojo kelyje. Jai rodėsi, kad jos siela, it
paukštelis, laisva tik aukštybėsna skristi
norėjo.
— Viešpatie, prabilo ji su vaikišku
.

.

.

f

pasitikėjimu, aš Jums norėjau pasakyti
mano brolio malonius žodžius. Bet aš juos
pamiršau. AŠ dabar tegaliu pasirodyti su
menka ir svyruojančia siela. Permatykit
ją per tamsiuosius mano žodžius. O jeigu
nš pataikiau įeiti į Jūsų kelią, pagelb-kite
man. Aš ieškau Dievo, bet aplink rodos
vien tam>ą matau, negalėdama Jam pa
aukoti vi>os savo sielos, kuri nežino kelio
prie J o prisiartinti...
— Aš esu kelias, atsakė Jėzus.
-- Viešpatie, tęsė Zuzana. Alus moko

daugelio atšiaurių dalykų, kurie aušina ir na. J u s esate taip galingas, nies gi esame
šaldo visą sielos džiaugsmą. J u s gi be neturtėliai tų gerybių atžvilgiu,
svugiu, kurios
klausant manyje pabudo tą dvasinė gyvy Jumyse yra! Beje, h; Gamalielis
alielis JJ u m s sa
be .Jus kalbėjote tai, ko d a r aš niekados ko: **Nežūkite be laiko." O, aš kalbu vien
nebuvau girdėjusi, bet ko aš pati nesi- -apie save, norėdama atskleisti savo sielą,
jusdama, laukiau. Bet daugelis neigia Jū bet aš buvaii atėjusi vien del Jūsų. Parisų žodžius apie gerumą, skaistumą, Dievo zejai jau nebeslepia savo neapykantos. Jie
ir žmonių meilę. Jie nori susiaurinti mūsų nori pasamdyti galvažudžius Jus nužudyti.
santykius su Dievu vien paviršutiniu ap Bėkite slėptis pas Iturejos Tetraiką Pi
eigų pildymu, visiškai nesirūpindami mu- lypą. Tas stebuklas sulaėlė audrą. Jeruzasų dvasios gelmėmis, — tuo, kas mumyse v lėj užviešpatavo tikras apiakimas.
ramia ir linksminasi. I r geresnieji mnsų
-— Aš atėjau sutikti tą valandą, rim
mokytojai liepia mums nesimaišyti su k! tai prabilo Mokytojas. Jei kviečių grū
tais žmonėmis, nes mes nesą tokie kaip dus neapmirs — jis pasiliks pats vienas;
kriį... J u s nemėgstate tokių pasakų. Bet jei gi apmirs atneš daug vaisių.
tie prieštara viniai nenoromis verčia neri— Bet Jus, galėdami numirėlius pri
mastauti!...
kelti, neprivalote taip negarbingai žūti.
Aš esu tiesa, tarė Jėzus.
Dievas nepaduos Jūsų į aptikusiųjų žmo
— Viešpatie, jau užtenka pažinotie nių rankas? J u s gal nenumanote kaip jie
Jūsų kelią ir būti apšviestam JUSJU spin yra nedori ir kokia mirtimi jie graso...
duliais. Bet mes esame begalo silpni! Aš
— Reikia, kad piemuo butų užgautos
dažnai noriu siekti gera, bet neįstengiu jo i r išsisklaidytų būrio avys, kurios Idauso
pasiekti. I r aš liekuosi labai nelaiminga. mano balso, kurias aš pažįstų ir kurios
m
Tiek daug tenka kentėt, kad net drąsa mane pažįsta... kurias-aš taip mylėjau. Jos
nupuola! Reiktų, kad visados bųtij mu-t mane apleis... ir tu...
ms ištiesta pagelbos ranka. Ranka galin
— Bet, Viešpatie, aš esu pasiryžusi
ga... bet draug i r švelni! Man dažnai ro galvą už J u s guldyti, sušuko Zuzana. AŠ
dosi, kad aš, be pagelbos palikta, ant žinau, kad aš niekis esu. Bet kadir aš
kiekvieno žingsnio s/uklupčiau...
labiausiai i bučiau neverta pažinti Jūsų nu
— Aš esu gyvenimas. Aš atėjau,.kad. sprendimas, tečiau aš išdrįstu maldauti,
jirs timJtumėte gyvenimą — ir kad tu tu- kad del mūsų geroviės J u s teiktumėtės išr-tum |— apsčiau.
sigelbėti. Jeigu jau būtinai Jums, reikia
O, Viešpatie, jei J u s esate taip ge- J mirti, tai tegu tos įvyksta tada, kai pa
rus, pa>silikite su mums, maldavo 2uza- baigsite savo darbą! Leiskite mums J u s
i

mmm%

apginti... Tik mus pasigailėdami išvenkite
tos mirties, kurią graso pilni neapykantos
žmonės. Kas gi į J u s įtikės, jei taip už
baigtumėte savo darbus f! Aš nežinau no
ką pasakyti... Perdaug man-skaudu!,.
.. I r ašarų antplūdis sustabdė, jos kal
bą. Jėzus gailestingai pasilenkė prie jo.š
ir maloniai prabilo:
— Neverk. Klausyk: visa tai įvyks
greitu laiku. I r mano Tėvas tave myli,
kaip Jis myli visus tuos, kurie mane mv-

Ii-

'

•

s

*—

III'filiI
* T -

i ,

Zuzana, nieko nematydama pasirėmė
ant darželio užtvaros. Augalota lelija, jos
alkūnės palenkta, lūždama nusviro prie
Mokytojaus kojų. J a i pasirodė, kad josios
sielos gelmėse nutruko kokia tai gija.
— Dabar tu negali t a suprasti, tęsė
Jėzus su neišreiškiama užuojauta. Ir tau
bus gera, jeigu aš p^si&dinsiu... Gamalie
liui pranešk: CiMokytojas tau atsako: Ar-,
gi neprivalau aš gj:ti taurę, kurią mano
Tėvas davė man gerti f Tik del to aš ir
at!ję& esu. "Baskui gi bus prisikėlimas ir
džiaugsmas, kurio niekas iš tavęs neat
ims.
— Tai bent, tarė ji maldaudama* Jus,
galėdami visa padaryti, pasigailėkite **$.
nęs. Kada Jūsų valanda bus prisiartinus,
liepkite ir man žūti. Žern^ yra taip var
ginga! I r aš jaučiuosi visų apleista; it
bučiau kape.'j j
Jėzus domiai klausė jos vaikiško pra
šymo. Gal J o užsimąsčiusiame žvilgsny
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je nekaltasis sielvartas dar labiau temdė
ir taip jau rūsčią Kalvarijos padangę. O
gal matavo silpnutę jos sielą, numanyda
mas, kad ji nestengs pakelti skausmų naf
tos! Jis jau nenorėjo dar labiau skleisti
prieš Zuzanos akis tą baisų paniekų ir
kančių vaizdą. I r Jis prašnabždėjo:
— Jie mane vieną paliks...
I r dar J a m nesuspėjus ką daugiau
pasakyti, Zuzana staiga atsiliepė: •
— Ne, neklausykite mano maldavimo:
jis netikęs... J u k negalimas yra daiktas,
kad Jūsų tikintieji išnyktų. Deja, dabar
man viskas tamsu, nesuprantama, bet, ka
da J u s panorėsite aš visa suprasiu. Bet
jei Jūsų veikimas nemiršta draug su Ju
mis, aš prisižadu prie jo prisidėti. Aš dirb
siu kiek tik galėsiu, prisidėdama prie
švento Jūsų darbo. Jjeigu skaudi mums
Jūsų mirtis bus neifcengiania, tai lx»nt
J u m s mirštant n e r k i s taip liūdėti, atsi
menant, kad J u s esate palikę savo ištiki
mų draugi], pasiryžusiųjų imtį ant savo
pečių Jūsų darbų našta, kentėjimus, o jei
reiks, ir numirs už Jus. O paskui.. J u s vieš
parausite?.. K a i p tai yra nesuprantamai
Bet Jums aukoju tą šventąjį nežinojimą,
kuriuo J u s teikėtės aptemdinti mano sielą.
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Jėzus plačiai išskėtė savo rankas ir
nuleido ant josios galvos, lyg norėdama*
sutraukti į t$ nekaltą sielą visas žemės ir
J~
dangaus palaimas.
^
gp- »
j

(Tąsa seka).
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5) A r žinai, kad asmenybįė
tik tuomet y r a galimai tobu
la, kai jos ir protirtės ir fi
zinės galės y r a pusiausvaroje, ir kad tą pusiausvarą da
linai tramdo neįvairinattias
kasdieninis d a r b a s !

I

6) Ar žinai, kad visiems čia
galams y r a tikras ir ištirtas
Skyriaus vedėjas S T A S Y S
PIEŽA
vaistas, kuris bematant tave
A I R I A I GARSUS SPORTI gtos kumštininkų pramogos, atnaujins? Tai fizinis' laviniNINKAI.
a i kliu kojų, dviračių lenktynės mos laisvalaikiu.
"Sargyba*'.
ir t. t.
1*
Šiandie v m airiu švent-\
Aš manau kad šitaip Airijos
VIJURKAS SAKO.
Airijos globėjo švento — Sv. žmonės praleidžia šią dieną —
Patriko.
tftfT* ^v.Patriko pusėtinai naudin
Šitoje sekcijoje buvo apra
Airiu mokyklos ir taipgi vi gai ir gražiai.
šyta apie basket-ball žaismo,
sas visuomeniškas
veikimas
Šitas airių užsiinteresavi- tarpe L. Vyčių 47 ir L. V. 36
bei jiK^jimas yra pašvęstas mas sportu duoda airių jau
kp., dar pridursiu ką nors iš
šv. Patriko garbei.
nimui didesnfės jėgos bei vil savo galvos.
Bet kada visas veikimas es- ties veikti sporte bei atleti
Sužinojęs jog Vyčių 47 kuo
tį sustabdytas tai ką tada <la- koje. O šis veikimas tai jiems
pa žais' basket-ball su L. Vy
ro. Tada gerbiamieji, jie eina yra labai reikalingas
jų
čių 36 kuopa, kovo 4 d., aš pa
prie sporto. O kodėl jie eiliavimui ir dvasiai. J i e prisitaimaniau reikės ir man važiuoti
prie sporto? Tai todėl, kad jie fko labai &erai prie šios pa
ir pamatyti.
yra geriausi ir smagiausi s a r  i taries: "Mens sana in eorIš ryto sekmadienyje su
tininkai pasaulyje.
pore sano", — sveika dvasia
keliais savo draugais paėmėme
Airis, trumpai sakant, yra sveikame kūne.
traukinį iš AVaukegano į Chisportas. Pažvelgę į sportu sek
Lietuviai, mes ir šitaip da
eagą. Nors ir neparanku važi
cijas laikraščiuose, Įsitikinsi rykime.
Senas atletas.
nėtis traukiniu, visgi atjaučia
me kad vienu tiktai airiu varmas L. Vyčių jaunimą, ir no
dai skamba.
AR ŽINAI?
rėdamas jiems priduoti ener
Kas pasaulyje kumštini n-1
kų šampionas? Airis Jaek
D A r ž i n a i > jaunuoli, kad gijos, atsibaldinau.
Apie 11 valandą ryte jau at
Dempsey. K a s yra ba-e — | arali tapti bent .°> kartus stipvykau į žaidiino vieta, būtent
ball šampionais? Airiai kaip Iresnis?
va: Babe Rutb, T v Cobb ir f 2) Ar žinai, kad žmogus McKinley Parko sale. J a u žaikiti.
.
' p a t s yra savo laimės kūrėjas j dėjai daiv praktikas.
Salėje arba *' g y m »»
' ' pamaKo? geriausias bėgikas pa- ir gali būti geležinių nervų
šaulyje? Airis Charles Pad-1 ir raumenų, sveikas, gražus čiau daugel Bngbton Parko
-garsių veikėjų, ir tuo kartu su
<!<>fk.
I ir stipras?
3) Ar žinai, kad liga ir ne- | sitinku savo kuopos sporto \vJštikrųjų šitaip airiai už
galavimai, bei blogas nusi- j deją" Joną Doei. Jis man saima svarbią rolę sporte.
jautimas, nuobodulys ir ap- ko: " J u r g i , jau AVaukeganui
I r kokia nauda iš to?
Iš to ju tautai didelė nau- maudas, ]>ervargimas ir var- pražūtis", nes eliieagiečiaį atda.
I(gii nebepalįėlimas, tėra dali- rodė labai smarkus. Mane ir.
^Virių tauta turinti tiek d a u g . n a i tiesioginė sudribusio lai- gi baimi apėmė, maniau, argi
' ir pralaimėsime?
šanipionų sporto srityje gali no pasekmė?

«

-
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mus su parašu I£ of L.
Iš pradžių L. Vyčių 36 kuo
pa ima viršų. Waaifcegano Vy
čiai turi 5 punktus, o Brigliton Parko Vyčiai 8 punktus.
Prasideda antra žaidimo da
lis, aš gi vis turiu vilties kad
mes ę išlaimėsime. Štai mūsų
kuopa vis eina geryn. J a u re
zultate stovi: 13 prieš 13. Ket
virtoje ir paskutinėje žaidimo
dalyje jau dabar žut ar but,
jau mano gyslos dreba, susi
rėmimas tiesiog man atrodo
kaip lietuvių su lenkais. Na
jau atėjo žaismas galas. Manov
kuopa turi 15 punktų, o ericagiečių 13 punktų. Išlaimėjome ir man pasidarė labai link
sma. Valio, surikau, L. Vyčių
47 kuopa! No<rs ir mažas mies
tas AVaukegano, bet nuveikė
didelį Cbieagos miestą.
Waukeganas dabar turi tą
garbę. I r kas ją nuo jos ; at
ims? Ar L. Vyčių 5 kuopa iš
North Side?
Brigbton Parko Vyčiai žada
visgi nepasiduoti ir nedavano,

;

/

>

Nors cbieagieėiai turėjo tai
dienai pasikvietę gerus lošė
jus, bet visgi mano kuopa išlaimr\jo. Kiti net iš Brigbton
Parko kuopos žaidėjai lanko
mokyklas ir priklauso prie
mokvklos basket-ball tymu h
* .
dažnai praktikuoja.
Mes gi Lietuvos Vyčių 47
kuopa tarime širdingą ačju už
prielankumą ir nakvynę Brig
bton Parko L. Vyčiams, ypa
tingai jos pirmininkui vyčiui
vPiežai.
Vijurkas.
JACK DEMPSEY, KUMŠTI
NINKAS, GAUNA PASIŪ
LYMĄ $750.000.

surengti geriausias pramogas. [ 4) Ar žinai, kad toks asTaigi Šv. Patriko dienai airiai niuo yra (gyvenimo šešėlis ir
surengia visokias sporto lenk-• skursta gyvenimo trupinėliais
tynęs. Didžiame mieste Dub-j'nes negali pažinti gyvenimo
lin, Airijoje, šiandieną suren-' pilnybės?

Kiek po 11. valandos prasiLos Angeles, Cal. — Ko v •>
'deda žaidimas. Abi pusi žaid15 .d Jaek Dempsey, pasaulio
j žia kaip pašėlę.
| AVaukeganiečiai buvo apsi- šampionas kumštininkas, pri
taisę j savo puikius unifor- sipažino šiandie kad jisai mu
šis su Luis Angel Firpo, i
Buenos Aires ateinantį rudeni.
Argentinos valdžia" palaiko
šita, kumštininke susitikimo
mūšyje "bei persitikrinime.
Jaek Dempsey gaus už savo
pusės palaikyme $750,000, o
da extra $25,900 už jo išlai
das važiuojant į Argentiną ir
da prie to prikergus jisai gau
Ten gerai kur mus nėra, sako sena žmonių patarlė. Ji tinka
na 75% nuo padaryto biznio
iš krutamu paveikslų, kurie
viskam. lxit gal imt, geriausiai tai šiai apielinkėj, Town of J^ake. Ar
bus nutraukti kad jie susiJus žinote, kad savo kaimynystėje' J u s turite vieną iš didžiausių,
rems.
r.
Šitas Liūs Angel Firpo yra
geriausių ir moderniškiausių Banku? Taigi ateikite ir susipažinkite,
dabar Amerikoje, ir su savo
ir bus ten gerai k u r i n e s esame.
nepaprasta stiprybe pasipini
Jeigu J u s nekalbate nei žodžio angliškai. Jus jaučiatės kaip
gauja labai gerai. I r kada bus
namie atėję i
mušis tarpu jįj tai jis irgi
gaus pusėtinai pinigų.

ftf'iyg"-

MOTERŲ VEIKIMAS.
Su v. Valstybių valdžia ru
pestingai naudojasi radi o ypatybe,kad paduoti kuoplačiau
žinias apie orą ir derliaus sto
vį.
Moterys tą pastebėjo ir rū
pinasi tą pat radio panaudoti
kitiems reikalams.
Minnesotos valstybės įstatymų leidėjij tarpe yra keturios
moterys. Jos nori, kad jų kal
bos butų kuoplačiausia girdė
tos; ir tam tikslui jos panau
dosiančios radio.

PEOPLESSTOCKYARDSSTATEBANK

KAS

NORIT G R E I T PARDUOT
P I R K T A R MAINYT.

Namus, lotus, farmas, bučeraes,
grosernes, automobilius ir Kitokiu*
biznius. Joigu turit kokj namą iSmo1<'JC» galiu tamstoms išmainyt a n t
ŽEMDIRBYSTES ŽINIOS. didesnio namo. luotus, bučernes, grosernas, automobilius mainau a n t n a Federal Farm Loąn Baniai' my. Dar *kaą jiefikot pirkt turiu vi(
per paskutinius metus davė šokiu, naniiį "didžiausius gargenus pafarmeriams 74,955 paskolas, siskyrimuf visose Chiragos dalyse.
P a s mane greitas, teisingas p a t a r n a kurios sudaro apie 224 milio-' vimas.
mis dolerių. Tai rodo, .kaip! Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig
8 vai. vakaro. Septintaclioniais nuo 9
sako Bankų valdyba, kad nau lig 1 valandos po pietų.

UETŪVOITPER KLAIPĖDĮ
SU ROMANU

t

M. E.ZALDOKAS

Cblcaito.

Sulyg to biliaus divorsai bu-

"'3313 S. Halsted St.

Chicago.

Didžiausia Lietuviška Krautuve Cfiicagoj
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NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagojt
Parduodame ui žemiauaią kainą, kur kitur taip negauai
Mašinėlių laifikami drukuoti ir ofiso darbam* yra naujaulioi madoa. Užlaikom riaokiui laikrodžiui, žiedu*, Sliublniu* Ir deimantiniu*; gramafonu* lietuviškai* rekordai* ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų,' gitarų ir smuikų, kokių tik reškia. Dir
bame visokiu* ženklu* draugystėm*, taisome laikrodžiu* ir
Moaikaliaku* instrumentu* ataakančlaL '

i
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'

,

v
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Taipgi užlaikau pilna eilę optišku dalykų.

(MBM|

Steponas P.

Kazlawskt

4 6 3 2 So. ASHLAND AVE., . CHICAGO. I L L
Telefonas B 0 U L E V A R 0 7 3 0 9 .

r

LAIMĖJIMAI.

Kodėl?

—

Dėlto, kad čia yra kalbama lietuviškai.
.Jūsų pinigai yra apsaugoti po priežiūra valstijos valdžios.
I

kiaulių augintojai.
Pieninių karvių
skaičius
padidėjo, n o r s - k i t ų gyvulių
auginime nedaug pažangos
parodyta.

' Minnesotos Moterų BalsUotojųSą-ga, kurion priklauso 16 ja sistema prigyja ir ima nes! Mfc NAMOtt - l
žymių moteriškų organtzaci- ti gražių vaisių. Farm Loan 808 W. 33rd PI., netoli IfaLsted St.
Tcl. Roulcvanl 1550 jų, prirengi auklėjimo turinio Bondsų per praėjusius metus
paskaitų
ir
2923
metais parduota už 278 milionus do
darys paskaitas ir stengsis lerių.
kad ^su radio pagelba vjsų val
Žemdirbystės Departamen
stybių moters paskaitų turinį
to mėnesinė peržvalga skelbia,
tuo jaus girdėtų. s
kad pagerbimai žemdirbystės ŠVCSK VELYKAS LIETU
Moterų Kliubų Cieneralė FeVOJE
šakoje pamaži auga. Avių pa
deraeija gyvai remia senato
Puikiausia proga Tamstai
reitais metais kokių milionu
riaus Capper'o bilių, kuriuo
yra važiuoti Lietuvon Kovo
galvų išaugo daugiau kaip šo (March) 20 d. š. m. didžiausiu
norima užbėgti už akių sku
ri iau; panašias pasekmes tui*i ir greičiausiu Cunard Linijos
biems ir kvailiems apsive<rf*įj
=» laivu "Aąuitania". Tai pirmu
mams ir pasunkinti divorso Kyyirsyrrrs^rsYiYs^rsrr^sys':-: tinė šių metų Lietuvių ekskurgavimą.
PPAMPčiMAC
H i s i j a - P a ^ ^ ^ s i savo Tėvyr H AWtSlWA5
^ ( 1 1 ėn per ką, tik atvaduotąjį
Sulyg
to
biliaus
pir
20 metų prityrę j Lietuvos uosta Klaipėda ant
ma porą turės kreiptis į teis
^ s P ^ r a P r r r . S ! P a t iškilmingruj^ j v e n ^
r
mą ir išsiimti laisnį. Laisnis
oitkevičius pagrj- oį Velykų. Jūrių milžinas, laivas
o i§ sietuvos jj-g|Aquitania visiems sferai žinoper dvi savaiti turės būti teis
&
avo name fi»6 \V.J3' '
me dviem savaitėm prieš susi
8th st, chicago.gimas, turi visus moderniškus
m.
atidarė pikčer-S|p a togumus. Keleivius lydės iš
tuokimo apeigas. Jaunieji tu
ne. pagrai naujau-# « e w y 0 r k o iki pat Kauno J o
rės į tų laikų pristatyti pa
šios
mados.
i&lf"
t ,t " w *-*•»***w wwNepamirškit
sa-*^
viskio.
% *nas J. Romanas, Lietuvių pre
liudijimus- savo sveikatos ir •
*asai.t,*ftgajtt«aft<fctftggtti o:-: kybos Bendrovės prezidentas.
proto normalumo.
Platesni paaiškinimai su
[Tas įstatymas neleisiu mer
teikiami laiškais. Nieko nelau
gaitėms, neturinėioms 16 m. ir
kęs prašyk daugiau informacijų ypatiškai a r laišku. Kreip
bernaiėiams neturint 18 m.
ARK1TEKTAS
kis tuoj į:
sueiti poron be tėvų leidimo.
LITHUANIAN SALES CORP.
Tel. Off. Humboldt 48S«
Pripažintų neteis/'tais šliubus
Res. Humboldt 8391
414 Broadway, So. Boston,
silpnapročių, artimų giminiu
1263 N. Paulina St.
Mass.
Kamp. BCilvrankee Avearba
ir nevienodos rasės žmonių.

PAŽINK SAVO KAMINUS
•

tų duodami tik atsitikimuose
neištikimybės, fizinio ir inoralio žiaurumo, apleidimo ir neužlaikymo per metus, neišgy
domos beprotystės.
Senatorius Cappor nenori,
kad divorsas butų Jengva
gauti1, bet kad moterystė ir
vaikai butų geriau apsaugoti.

S

J u s galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.

LAUKTI NEREIKĖS
AR GALI KUR BŪTI GERESNIS

PEOPLES

B A N K A S ?

STOCK YARD

STATE
DIDYSIS BANKAS ANT
Kampo 47 ir Ashland Ave.
Chicago.
Visoj Amerikoj Lietuviams žinomas savo stiprumų
ir patarnavimų.

Worcester, irfiss. — Vasa
rio 10 d. į. m. į\-yko basketball žaidimas t a r p ' L . Vyein
vietinės ir "VVaterburio kuopii,
kurią laimėjo Waterburieeiaa
padarydami 16 prieš Worcesterieeių lO.Prieš-'suaugusių žaidi Į
mg,, "VVorcesterio Vyčių jaunamečių basket-ball skyrius žai
dė su švedų " M e t e o r s " ldiubu. Žaidimg, laimėjo Vyčiai:
12 prieš 9. Publikos buvo pil
na salė.
, Š P-is, iš " V y č i o "
"Literatūros Teorija'' vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas.
Kaina 60c.
" D R A U G A S " PUB. CO. .
2334 South Oakley Avenue,
*
Chicago, 111.

L I T A I - DOLERIAI-LIETUVON
Būnant man Lietuvoje, teko patirti kaip yra išmokami pinigai, siunčiant pęo:
#
įvairias įstaigas, doleriais arba litais.
Todėl, kas nori kad pinigai, — litai ar doleriai,"greitai pasiektu paskirta viervas manę pasikalbėti.
Litai ar doleriai yra išmokami Lietuvoje laike 24 dienų; per telegrafą laike 4
arba 6 diemj. Sulyg pareikalavimu, pinigus dastatome tiesiog į namus, ar 1
yra paliepiama.
Teisingos informacijos del atvažiuoj ančių iš Lietuvos ir į Lietuva, — kas gali
•atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrinėjau budaihas Lietuvoje.
Laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Įgaliojimai, pardavimo aktai, visi yra padaromi greitai ir taisykliškai.
Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Pilietystės blankas.
Apdraudžiamo nuo ugnies ir visų kitų nelaimių.
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje,
Visais reikalais kreipkitės pas:

PAUL P. BALTUTIS & COMPANY.
901 West 33-rd Street
Chicago, IU.
Tel; Yards 4669

Du

Ofisai:

•

/
\

••••i

4600 South Wood Street
Chicago, HL
Tel.: Lafayette 6256
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Rėklaitis, J. fodpaieiutė, J.
Paulaitis, J.. Jaruševičius, J.
Laurinaitis, J. Kurantavičiu.%
J. Žėkas, A. Oribauskas, O.
Brazaiti, A. Mondeika, JV Teiberis, Roz. Dirda, Jonas Sluzis, Šaz. Rinkevičius, Jonas
Štaras, A n t Benoevičius, Juoz.
Matulaitis, M. Mfkolėnienė,
f£az. Balčiūnas, Stan. Pariauka, Juoz. Savickas, MikasDum
bliąuskas, Pius Aržuolaitis, J.
Pinkus, Juoz. Šmitas,Ad^ Tab i liūs, Ona Šležaitė, Ay^Jonikas, Juoz. Ramavičius, St. Bar
tuškevičius. Su smulkiais su
rinkta viso $69.20. I r paskir
ta Vilniaus atvadavimui.
S-ta.

|>at sudėjo pinigus iš saTo ktMILDA
senių, po $1.25 ir užsakė dviėMoving & Expressing
jas šv. mišias su egzekvijomis
kurios bus atnašautos trečia
eali atvažiuoti f Amerika prade
dieny, 21 d, kovo sekančiai: :
Anglis ir Malkas
dant atefnaatr £l**°* mėn*s|. Cunafd patamarfta** yra greičiau
pirmos mišios 7 vai. iš ryto,
sia* tavo giminėms atvažiuoti J
Patarnaujam dieną ir naktį: perA.me«ka. žmonės turėdami Cnegzekvijos.
S
vai.
ryte
ir
antkrauatom
rakandus,
pianus,
safe'us.
RENGIA PRAMOGAS.
LIETUVOS GLOBĖJO ŠVEN vo dvi dekleniaciji. JLriudv, Ab
nard*
,)Mlietuš g»H ant syk fčiakrautuves, važiuojam į kitus miestu*
mišios
8:30
vai.
ryte;
Visi
Čitrott,
nes Conard laivas plaukta
ros
ir valstijas, užlaikome ketufft tfo- {ii- Europos
TĘ IR LIE1TUVOS N i ^ R I - romaitis gražiai pasakojo sa
beveik- kasdiena. ISkus. Pigiausiai patarnaujartl £r dttrb%
\;
giminės,
ir
pažįstami
malonės
važiuojartčius
i* Lietuvos per Cuvo
įspudžrus
esant
Lietuvoje.
KL. SUKAKT. PA.
gvarantuojam.
Cicero, IB. — Šv. Antano
nard iJnija lydi kompanijos Lietų dienų ateiti bažnyčion ir pa Taipgi užlaikom vartotų rakandų
tjvys atstovas, kuria palengvina
Paskui kalbėjo vėl Mikas Bag
MINĖJO.
mokyklos alumnai laikė susi
ir pečių.
rrs iSeirvro vargu*.
simelsti.
donas.
Baigiant
gerb.
kun.
A.
U i patarnavimą nėra ekstra ka£tu
rinkimą kovo 13 d.
V.
BAGDONAS,
Mišioms aukojo po $1.25 se
Del tolesnių Informacijų kreip.
Grand Rapi<fc, Mich. T Tamoliunas baigė vakarą trum
N u t a r i turėti "bunco parkitės vrie laivų kompanijos agentfe
kanti: B. A. Jovaišas, J. Ga
D. PETRĄ V l d l A savo mieste, arba prie arčiausio.
t y " kovo 22 d. Visi yra kvie- Kovo 4 d. buvo didelė šventė Pa prakalbėk, o Šv. Petro ir
CUNARD MITE
jauskas, F . Paukštis, F . Gu3227 So. Halsted St.
narni į šia pramogą "linksmai, vietos lietuviams katalikams. I ^ovjlo parapijinis choras už140 N. Dea*bor»
bysta, P. Grybas, A. Anušas,
Chicago, HL
Jie tai parodė, kad myli b a n  baigė su " Lietuva tiavynė mū
Tel. Yards 3408
laika; praleisti.
J.
Bablauskas,
J.
K.
sų " .
Paskirstyta rolės vaidinimui gią savo tėvynę. Dėlto iškil
/
Chicago, 111.
Enčeris.
Neatsilankė
sekanti:
Aplamai
imant
šis
vakaras
mingai
ir
atatinkamai
pami
gražaus veikalo " Dešimts me
J. Blažis, A. Šrupša ir J. Stan
gražiausia pavyko ir visi, per
tų smuklėje", kurį vaidins nėjo toje dienoje Šv. Kazimie
kus, bet gauta žodis kad jie
siėmę maloniais įspūdžiais,
bal. 29 d. Šio veikalo vaidi ro Dieną ir sykiu penkių me
pilnai sutiks su nutarimu. Kle
išsiskirstė, džiaugdamiesi.
nime t a r p k i t ų , dalyvaus šie tų Lietuvos Laisvės ir NepriBoston, Mass. — Kovo 11 d. bonas aukojo savo patarnavi
Aukotojai.
,
ižymųs artistai-mėgėjai: Fel.. klausomybės sukaktuvių svenŠv. lyaziiniero Akademijos Rė mų laidotuvėse.
'
(
1
Vaišnoras, L. Norius, J . Trak- H'. ^ Petro ir Povylo bažnyPo $5 dol.: Kun. A. Dėsnis, mėjų skyrius turėjo pramogų.
B. P. Balsas.
s
šelis, J. Kvederaitė, A. Freiti- Į «oje buvo gerb. klebono kun. Pr. Kamsickas ir Jonas Ste Visais žvilgsniais nusisekė.
A. Dexnio atlaikyta iškilmin ponavičius,
Didžiulė salė buvo prisigrukaitė."
Po $2: Kun. A. Tamoliunas; dus žmonėmis.
Šiame sus-me p^isiraši šios ga suma už visus žuvusius ko
Rakandai, Pečiai, KarVaidino veikalą "Piloto du
Po $1.50: PrJlamantavičius;
darbščios mergaitės: A. Frei- votojus už Lietuvos Laisve ir
petai, Piaeai, Victroloi, J
Nepriklausomybę,
ir
kad
Diektė*
\
Gerai
atvaidino.
Pelno
Po $1: J. . Abromaitis, J.
tikaitė, E. Railukė, O. JurgeSiuvamos Mašinos, Plau- *
D.
\ a s saugotų Laisvą ir Nepri Barštis, J. Kvietkauskas, R. liks apie $150.
liutė ir O. Skrideliutė.
Mūrinis aomas 6—7 kamba
narnos Masinos ete
I
A
klausoma
Lietuvę
nuo
visokių
Sekantis Alumnų
svarbus
riai, elektra, maudines ožalo
susirinkimas Įvyks kovo 20 d. pavojų. Po sumai kun. kleb. A.
baigtas, garu apšildomas, gaDexnis
pasakė
gražų
religijiVisi nariai-ės nusirinkite.
radžius. Kaina $13,5(X).00 įKorespondentas. niai patrijotiškjj pamokslų, po
Telefonas Monroe 3683
I
mokJti reikia tik $5,060.
kurio buvo išstatytas Sve. Sa BRIDGĘPORTO ŽINELĖS. Byra ir smuikinmkas M. LešŠitas bai^vnas ilgai nelauki.
!••••
'PASVEIKINS. — DARBAI. kramentas, giedota Suplika
Tai jau sakau tiems bndge- m...
. . , ,. ]v . ,. , v I>el platesniu žinių kreipkitės
. v.
•
rikimasi kad didžiule bazcijos ir suteikta Palaiminimai.
j/ortK^ciams nemibodti ptisaulyPrisiartinus vakaro 7:31) je gyventi. Šv. Jurgio svetai nyčia bus pilną žmonių.
Akron. Ohio. — Kovo 4 d
Koncertas. — Lietuvos Ope- g L FABIONAS COlAPANY
Šv. Stanislovo dr-ja laikė su vai. Šv. Petro ir Povylo sve- nė, Bridgeporte, tai centras
sirinkima. Nutarė pasveikinti taink3 buvo pilnutėlė prisirin-- visi] pramogų. Štai Verbų Sek ros Artistai p. P. Oleka, J.
809 Vvcst 35 th Street
Byra j r M. Leškevi^ius rengia
savo gerb. kleboną kun. Cybe- kusiųjų. Neužilgo prasidėjo ir madienyje susirinks minios
Chicago, IU.
labai puikų koncertų. Verbų
]į, kovo 22 d, jo sukaktuvėse pritaikinta programa. Šaunaus pasigrožėti tuo grandioziškų
Klauskit St. Mickevičius
sekmadienio vakare, kovo 25
8 meru kunigystės. Kartu į- vargoninko Adolpo Mondeikos 1 veikalu
* * Vakarienbučiu' \
d. 7:30 mūsų par. svetainėje.
Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per LIE
teiks jam ir auką.
, išlavintas parapijinis choras* j ^ s u v a į d i n s §v. Kazimiero
TUVIŲ P R E K Y B O S B E & D R O V ? . Pinigus siunčiame
Be artintų dalyvauja ir kvies
Akrone darbai dabar eina užtraukė visiems atsistojus pir Akademijos mokhiės ir alumP O L Ė K I A I S ir L I T A I S .
tas parapijos didžiulis choras
labai gerai. Pribuvusiam yra miausia Amerikos ir paskui n ė g
Niekas kitas negali greičiau ir pigiau pinigas 'pa
kuriam vadovauja J . Balsis.
Kad nupirkti 3 i'latų narna su
lengva darbą gauti. Darbiniu- Lietuvos himną, sekamai sekė
siusti Lietuvon, kaip L I E T U V I Ų P R E K Y B O S BEND
Po Velykę.
Visos choristės stengiasi tam
ci-mentavotu 2 karų garadžiu,
kams moka dkleles algas. Į 8 kun. kleb. A. Dexnio prakalROVE.
Dvasioje atsigaivinę po "V,a- vakarui kuodaugiausia bilie rendos $60 į mėnesį, eleKtrika,
L A I V A K O R T E S į Lietuva ir iš Lietuvos ant visų
valandas uždirba nuo 4 iki 10 ba, kurioje ryškiai nušvietė
l^arienbučio ,, — praleidę Vely tų parduoti.
i liaudinės, kaina tik $4,200.00.
linijų parduodam. .
dol. Dabar dirbtuvės moka iškilmhj dienos svarbą ir plakas, štai vėl kam naujo.' O gi
Kadangi tų patį vakarų bus
Taipgi su $1,000 galite nu »
PASPORTUS, kontraktus-, doviernastis ir visokius
fr bonus 10 nuoš. čionai dąu-"j čiai apkabėjo dalykus, rišankas manote vėl b u s ! Nagi Są statomas
'} Vakarienbutis' pirkti 4 i'latų namų, elektras,
legalius popierius padarom pigiai ir greitai. InSiurigiausia yra gumo
(rubber) (•iuosius s*u iškilmių diena. Po jungiei'ių 1-mo's kuopos PirBridgeporte, aštuoni o lik iečiai maudines, basementas. Kaina
nam namus, rakandus ir automobilius nuo ugnies ir
isVlirbysčių. Taipgi yra gele to pristaijj gerb. kun. A. Ta- mas Pavasarinis Balius balan
kitų nelaimių.
*
nutarė pamatyti antradieny, $4,000. x *
žies liejyklos ir didelis malū nioliuną, kaipo vakaro vedė džio 7 d. Šeštadienio vakare—
Visokius patarimus suteikiame dykai. Visais reika
kuomet J>us vaidinamas antrų
Taipgi su $1,000 dol. galite
ja, kurs trumpai paaiškinęs anas.
lais kreipkities į mūsų agentą savo kolonijoj, arba pas >
tai pirmoji pavasarinė linksma kartų, BridgeĮportiečiams ir
nupiikti 2 aukščių 4 ilatus mū
Čionai yra lietuvių parapija, pie iškilmes pristatė gerb. sve pramoga po Velykų. Ir dar ko
aplinkiniams.
rinis narna su augštų ir baselietuvis 'kunigas.
draugijų. čią Miką Bagdoną, kaipo svar kis žada būti tas balius! Sve
Velykoms. — L. Vyčių 4 kp. mentu. Kaina $4,500.
Taipgi yra daug j r bedievių. biausiąjį vakaro kalbėtoją. ¥o čiai gaus " f a v o i s " iš pat Jachoras jau baigia mokytis nau
_
I r dar su $1,000 galite nu
Jei kas iš katalikų norėtų jc prakalbos buvo rinkliava }>onijos pargabentus gražiau
jas šv. mišias Velykoms.
pirkti mūrinį namų su augštų
daugiau dasižinoti apie dar Vilniaus atvadavimui. Surink- sius < < umbre]ius'\ Vaje tu
Telephone Yards 6062.
Teko nugirsti kad per Prisi hbaserųentu 2 fl. po 5 kamba
bus a r manytų atvažiuoti ap ta $69.20. Paskui Šv. Petro ir mano — tai bent kad trypsimo
mm —+m*.^
m.
i 41 • m-m • • • » • • • » • » » .
kėlimo Mišias dalyvaus ir Mū rius. Kaina $4,500.
Povylo
parapijos
choras
sudaL
sigyventi, rašykit* šiuo antrtTtai trypsime visą gavėnia ii- sų Operos artistai, kurie pa
—
Viršminėti namai yra ge
šu: M. C , 1512 Kast Ave., Ak- navo dvi daini: " U ž Tėvynę'' sinę kojas.
gražins bažnyčios iškilmę.
ir "Ginkim šalį Lietuvos''. P o
riausiame stovije.
_
S A L U T A R A S
B I T T E R S
ron, Obio.
rRk jsi<femėkite. Pavasarinis
t
Rengiasi. — Jaunameciat
dainų plačiai kalbėjo filoz.
Šie bargenai ilgai nelauks
•/
Farapijonas.
Kas tas "S&lutaras" Rite
Balius įvyks Šv. Jurgio parap. Vyčiai ruošiasi prie labai di
ris"
per vienas? Yra tai gy
stnd. Pius Lekėšis. Stasys Barkaip ir kiti mūsų bargenai, nes^
duolė
sutaisyta per specialis
svet. pirmame šeštadienyje po delio vakaro, kuris įvyks ne
tus
—
chemikus, kuri sutuškevičius
sudainavo
"Nepra
jeiįu
mes
garsiname
tai
yra
SKAITYKITE IR PLATINKITE
Velykų.
drutina nervus, pagelbi ligroužilgo. Jiems daug padedk supilnai verti tu pinigu kiek pra w se skilvio, vidurių ir žarnų,
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK puls Tėvynė'' ir "Lietus LiArgi
nėra?
V
Mūsų
kolom
'
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
Koncertas.
16,00 VISAM METUI.
šome. Malonėkite kreipkitės
jo". Jonas Teiberis deklamadurius,
prašalina visus gesus
Dar naujas malonus šiurpiai- joje dabar jau yra keletas ko tuojau pas
ir išmatas nereikalingas žmo
gaus systemai ir priduoda
zas įvyks Bridgeportui. Štai respondentų, tik gaila kad a- S. L. FABIONAS COMPANY I-I stiprų, dr u tinant i veiksmą
kūno dalims, kas veda prie
ketvirtadieny po Velykų toje pie bergždžius daiktus, nežino
PQ tikros atgavimo sveikatos.
809
VVest
354h
Street
Mes esame išimtinai vieni
pat šv. Jurgio parap. salyje,* mus ir nesuprantamus kokius
.
Chicago,
UI.
visoj
Amerikoj ką rekomen
ton senbernius rašo. Ir tai turtrys įžymiausieji Lietuvos Oduojame savo Šaknis — liebut dar patys vyrai!
Yra
karstas kaipo geriausias gy
peros artistai duos savo atsi<
duoles. Tai drystame atsaky
REAL ESTATE
daug įvairesnių ir naudinges
ti kad mea esame šaltines
svedlrimmo koncerte. Dalyvaus
sveikatos^
nių dalykų mūsų padangėje
Mes perkam parduodam na
pp. Leškevydius (smuiką) ir
Kaipo patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-' | B ^
pianešti muslį skaitytojams, mus, lotus ir biznius prie Vie <
Byra su Oleka — tenoras ir
merikoj, bet tafpgi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai- h j
negu kokios ten slaptybėm.
dos reikalaudami Šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. . J
nuolyno, norintis pirkti arba
basas. Tik įsivaizdinkite — ne
Gal ir mūsų senmergės pra parduoti. Matykite
Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
bereiks trankytis miestan, bet
te tešlai iš mūsų.
£xį
dės rašyti? Bet turbūt jų čio
Tvirčiausias pamatas tam yra — nuolatinis pi
gerb. svečiai artistai atvyks
A. N. MASULIS 0 0 .
nai nėra.
Alfa*.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc.
^
<
nigų taupymas Lietuvių Didžiausiame Banke U N I "
mūsų tarpan, kati suteikus mu
6641 South Westem Avenue
1707 So. flalsted Street
Chicago, Blinois. N
ms tikros muzikos — augš- A. A. J E R . POŠKOS ATMI
Tel. RepubUc 5550
u
S A L U T A B A- S- B I T T E B S
čiaiisios rųšies dvasios malo
NIMŪI.
Čia padėti Tamstų pinigai yra po dviguba ap
numo.

2J10 LIETUVIŲ

r P. KV0RKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago Arenue

GERIAUSIS BARGENAS
PRIE VIENUOLYNĄ

CHICAGOS

ŽINIOS,

Cash arba ant lengvų išmokesčių. j

Ir PIGIAU
; NEGU PER KITUR

•

••

n

i

I I

REIKIA TIK $1,000

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 So. Halsted St.
Chicago, III.
•

m

Prie Nepriklausomybes
Geroves IR Turto
'
Lai Kiekvienas Žengia

P.

V E R S A L STATE .BANKE

— Į

sauga: Illinois Valstijos ir Chicagos Clearing House.
Jgyk Tamsta šiandie šio savd Banko knygelę.

r

PINIGUS LIETUVON
GERIAUSIAI SIUNČIA
m BANKAS
PABANDYK IR
TAMSTA.

TURTAS $10 BANKO JAU $2,650,000,00

TATEBANKAS
3 2 5 2 S. Halsted Str. Chicago, III.

LIETTTVYS GRABORIUS

Turėkime omenyje dieną:
Lietuvos Operos artistų, kon
certas, balandžio 5,- ketvirta
dienyje, šv. Jurgio parap. sa
lėje. Ar eisi koncert&n? — Fi
ne ! — Eisiu ir
Aš.

Ka/iangi a. a. Jer. Poška
buvo pavyzdingas kdtalikas ir
jis d a u g ' pasitarnavo Nekal
to Pras. parapijai, būdamas
komiteto nariu ir trustisu net
per penkis metus, tai jam nurus kun.v klebonas A. Briška
DIEVO APVEIZDOS PAR.
sukvietė Visus'parapijos komi
ŽINELĖS,
teto narius ir trumpai perbė
'! ii
Atlaidai. — Ateinantį sek gus a. a. Jer. Poškos dorų ir
madienį, kovo 18 d. laike su pavyzdingų gyvenimą vienmos prasidės 40 vai. atlaidai. Į balsiai nutarė netik in corpo
Laike šv. mišių, be vietinio re dalyvauti laidotuvėse šeš
t choro, dalyvaus i r Liet. Ope- tadieny 16 d. kovo su tam^jįkii ros
Artistai P. Oleka, J . rais ženkleliais, bet dar ten

fl

MES KVIEČIAME TAMISTA
Atsilankyti Ir pradėįi Taupymo Aecount'a mūsų Banke.
Tampymo Account J as šioj įstaigoj tai gerkusias
investmentas, nes saugus nešiantis getą nifoŠimta ir pil
nai atsakantis savo vertė. t
Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau.
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. »

CICERO BANK

Patarnauju laidotuvėse kopiglausla
Reikale meldžiu atsišaukti* o mane
darbu busite užganėdinti.

S. D. LACHAWICZ
Telefonas CanaI 1271—219»
$SU W, 23rd Flaoe
Chicago. B Į

48-th Avenue and 25-th K a c e

iį

MM.

• ••

II

mmm

CICERO. ILL.

*mmm
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•
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LIETUVIAI ADVOKATAI

» » » » » » • « » » « « • » « > « >

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
Abstraktai ezaminuoJarai, pinigai
ant reaJ estate skoliname.
OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104
Cbamber of Coraraerce Bldg.
1IS W. Washington Street
»
Talei. Franklin 1176—494S
VAKARAIS
S236 go. Halsted Street.
(Eaglo Music Co.)
Telef. Boolevard «7S7
ii. Randolph 475*

A A S L A K 1S
ADVOKATAS
Ofisas vidumlestyjc
ASSOCIATION BLDO.
I t South La Salle Street
.
Room ĮSOS
Valandos t ryto iki S po pietųf
Namg Tel. Hyde Park SS«>5

J. P. WAITCHES
L t w y er
LIETUVIS ADVOKATĄ*
Dien.: R. 514-516-127 N. Dearborn Str.
Tcl. Randolph 5584
Vakarais: 107S6 8. Wabaah Are.
Roseland
Tel Pnllroan •»*»

—

K W

• f— A * ^ » a w • i

TibaitaisliiRis mokslo priemoaenis:
1,—be peilio,
2.—be kraujo,
S,—be marinimo,
4,—be skausmo,
5,—be jokio pavojaus M H kata t. j
[Po operacijos, pacijentas gali tuojj
eiti i darbą, gali tuoj valgyti; dai-j
nlnlnkų balsas tampa malonesnis,'
visa sveikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-j
idlnti.
Ligonius su įva.riomls llgomltj
įjprijimu:—
Kasdien nuo 2 vai. po piety lkl|
9 vai. vakare.
Nedaliomis Ir seredomls ofisas!
; uždarytas.
DR. AL. M. RAČKUS,
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
OBSTETRIKAS,
11 So. 50th Ave.
Cicero, Ui.

IŠKILMINGAS VAKAIAS.L salę, 7:30 valanda iš ryto, k u r ) turime daug svarbių

• » > — —

reikalu
busite sustatyti į linija. Visi j aptart:ii.ii. Taipgi ir SaldJ&iu**&** b u s pasipuošę baltomis aĮfcs širdies V. Jėzaus dr-jos
gėlėmis,
nariai yra kviečiami ateiti į.
Kun. J. Siaulinskas, dv. vadas. šį susirinkimų; dar bus priim
ti be įstojimo j . Visų Šventų
DIEVO APVEIZDOS PAR.
dr-ja.
;
— Sv. Antano Iš Padvos drL. Krekščiuuas, rast.
jos mėn. susirinkimas įvyks
sekmadieny, 1 vai. po pdetų,
kovo 18 d., Dievo Apveizdos
Dr. 0. VAITUSH, 0 , D.
pa-rup. svet. prie S. Union ir
LIETUVIS AJPŲ SPECIALISTAS
18 g-vės, Chieago, 111.
Palengvins
visų
akių
tempimą
Visi nariai malonėkite bukas yra priežas
timu atsilankyti susirinkimam
''? timi skaudėjimo

CHICAGOJE.

NorM Side. - Visos kolonijos jau kaijpišr atliko Šv. Kazi
»••!*»
miero Akademijos vajų, tik
DAINUOSIM, KAIP
KATORGANi
dar mes tyliai ir sparčiai ruo
DAINAVOM.
šiamės prie to vajaus, kad sut> Kas nėra'girdiėjęs
Muravjo bytirrus visas kolonijas. M a
E, šį daina begalinė,
vo. Tai buvo didžiausias Lie nau kad ir pasiseks, nes northSkundžias pailsus krūtinė,
tuvos budelis, korikas. Caro saidiečiai visuomet pirmoje
Liauk! ko neildalnuosim,
J atsiųstas Lietuvon slopinti su- vietoje stovi. " L a s t ^ i s the
Darbu namie pavaduosmi... ]1 , ...
. , , ;.
kilime prieš rusus tas budelis best". Manau, kad taip ir įL. Vyčh, Chicagos Apskri. š i m t u s U e t u v i ų i š k o ] . . , , Vi ,_
vyks, nes visi apie jį rūpinasi.
eio choras buvo valandėlę nu
n e s £ r a d a u g r e i k a l ų , k u r i u o s galvos, svatguffo, aptemimo, nervoniaus turgavietėje ir tūkstan
Sekmadieny, kovo 1.8 d. 7:30
tuma, skaudančius
ir užsidegusius
stojęs dainuoti. (i ai vieton «dai
karščiu aklų kreivos akys katerak
čius išsiuntė Sibiran sunkiam vai, vakare, Šv. Mykolo par. tuivsime aptarti.
to, nemiegio; netikras akis lndedam
Valdyba.
imvęs ėmė dirbti kitus patrio
v
Daroma
egzaminas elektra parodan
darbui.
s ve t. j vyk s labai puikus vatis mažiausias klaidas. Akiniai pri
tinius darbus? 0 gal bedainuo
teisingai, toli ir eiti matan
Baisios buvo scenos, kuomet karas su gražia programa.
WEST SIDE. — Kat. Spau taikomi
tiems
pagelbsta.
Sergėkite savo re
jant "pailso krūtinė''? .(Jai
dos
Dr-jos
14
kuopos
susirin
Bus
suvaidinta
graži
drama
gėjimo
ir
vaikus
einančius mokyk
būriai lietuvių buvo varomi
lon.
Valandos:
nuo
10 iki 8 vakaro
buvo reikalingas poilsis beprie kartuvių arba prie sušau '•§v. Kazimieras" ir bus įvai kimas įvyks sekmadieny, kovo Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare
trumputes vakacijos ?
18 d. tuojaus po sumos. Auš
dymo vietas. Baisus tai buvo rių įvairiausių pamarginimų. ros Varių par. mokykloj.
1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
Del kokių priežasčių choras
Publika
bus
patenkinta
pro
vaizdai, bet trumpi.
Visi nariai ir narės susirin
buvo padaręs pertraukas šian
grama.
Taigi
visi
valio
j
vaka
kite nes knygos bus išdalintos.
Baisios iv begalo griaudindie nesvarbu gviklenti. Bei
rą, ten linksmai praleisite lai KyieČiame kitus įstoti į šių
svarbu ir linksma žymėti, kad gos buvo scenos, kuomet bū
Valdyba.
kų ir tuomi pačiu prisidėsite draugijų.
choras ir vėl vedamas konip. rius lietuvių, kaip gyvulius,
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
prie taip prakilnaus darbo.
kareiviai
varė
Sibiran.
Vienas
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
A. Pociaus ir žada duoti konTOWN OF L.\i^E. — Šy.| P A S MUS.
T A S JUMS BUS
Onos
sekretorius.
Elzbietos Moterų ir Mergaičių I
efMtus. Dabar pirmiausia pra- rašytojas, kuriam teko pergyANT NAUDOS.
dr-ja laikys mėn. susirinkimų'
<i\įo mokytis operą "Šienapiu- venti Muravjovo gadyne štai
sekni. balan. 18 d. 2 vai. po I
t ė ' \ štai ir vėl Vyčiai "Gies- kaip rašo apie tuos, kurie bu "I LAISVC ŽENGIANT" IR pietų, šv. Kryžiaus pra. svet. j
KONCERTAS."
n.-\s apšarvuoti sparnais, pa vo Sibiran pasmerkti.
prie 46 ir Wood g-^ų. Visos i
nait>s susirinkite. Sus-mas yra
tą psim sielos milžinais...'V Lai
"Diena buvo miglota ir vėsi.
West Side. — Sekmadieny, labai svarbus. Pasiimkite buChicagoje visų devynią kuopų Ant šlapių smilčių stovėjo ke
kovo 18 <T. 7:30 vai. vakare, sinčio baliaus tikietus, yra nu
narių — dainininkų pinasi bal liolika žmonių, su šinieliais ir Meldažio svet. įvyksta gražus tarta, loid kiekviena narė turi
809 W. 35tl) St., Chieago
sai į viena galingą, žmogaus pusiau nuskustomis galvomis, vakaras ir puikus koncertas. pirkti tikietų.
Valdyba.
Tel. Bouievard 0611 ir 0774
PADAROM
PIRKIMO IR PAR
surakinti po du, bet ant kojų Sių programų rengia L. Vy
sielą žavėjanėią melodiją.
DAVIMO RAŠTUS.
TOWN OF LAICE. — • Sv. Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Lietuvių liaudis niekuomet kožnas turėjo pančius.. Aplin čių 24 kp. ir Aušros V a r t į
* Parduodam Laivakortes. .
nesiskyrė su daina. Ar jos gy kui stovėjo-jautri kareivių sar par. choras. VakTins dramų Stanislovo V. ir K. dr-jos ren
giamas 20 metų sukaktuvių
9#r
venimo dienos buvo skaisčios, gyba. Prisiartino paskutinė " I LAISVĘ ŽENGIANT". paminėjimas, Paradise darže,
a.1 apsiniaukusios visvien lie- valanda. Oficieras įsakė ka Šiame veikale perstato kaip į- prie 51 ir So. Robey g-vių, tai
reiviams kalinius vesti per •i „• . i ."L • r • *,,..
, Po perkeltas iš 15 d. į 22 d,
tuvis dainavo. Mes visi mylikieme tiesiog į pagaminto sjbnove lenkai i Lietuvų smamfT *
.u
*
.
/
n 10 dainą. Norime turėti skait
1
•
|lieix)s, 1923 m., iš priežasties
traukinio vagom), kurio langai motens. (Žiūrėk paskutiniame
Yra geriausia gyduolė
dieną. Prašome kitų draugijų
lingą chorą. Devynios kuopos!
d r ^ g j j u rengimosi tą
itų
lmvo apkalti geležiniais gro- aria ir kankina žmones, ypač knieko
nerengti tų dienų.
nuo galvos skaudėjimo,
Lai duoda po dešimts daini tais. Prasidėjo trumpa eisena. ' ' D r a u g o " puslapVje kuriame
Pr. Puleikis, rast.
neturint apetito, o labiau
ninku tai devynios dešimtys Sužvangėjo pančiai ir visa ka nupieštas paveikslas kaip len
siai užkėtėjima. vidurių.
aMiienų chorą sudarytų. Rodos linių eifc už stoties kampo ny kas deda virvė lietuvaitei anf
ROSELAND. — Kat. Fede
Galima gauti aptėkose ir
kaklo).
Antroje
dalyje
pama
galima dar didesnį chorą išau ko.
racijos 27 syriaus svarbus su
saliunose kaina $1.00 bontysite lietuvių kareivių karžy- sirinkimas įvyks kovo 19 d.
ginti. Devynios parapijos! Jos
ka 12 bonku $9.00 kaip
Minia suraudojo... Veikė di Siškunrų ir kaip jie lenkus pirmadieny, 7:30 vai. vak. Vi
vartoti nurodyta ant bonturi šimtus jaunimo. Kodelgi
di ir maži, seni ir jauni. Oras giažiai išvanoja...
sų ftventų parap. mokykloj.
kų.
negalima nors iš šimto daini
Susi
r.
Ims
įdomus
su
pra
prisipildė rėksmais, nes tie jų 'Koncertai rms kuopai kiau
SALUTE BITTER MFG.
ninkų turėti chorą?
kalbomis
ir
programa.
Meldžia
616 W. 31-st.
Chieago.
vaikai, giminės ir draugai žen šius. Šiame vakare dainuoja
Kiekvieno kataliko vra užmi ateiti ne vien įgaliotieji at
TeL Bouievard 7351
gė ne kur kitur, bet graban' įžymiausias išeivijos lietuvių stovai-ės, bet ir visi ir visos
duotis rūpintis, kad mes turė
=
vargų ir kančių.
tarpe dainininkas K. SABO kiti. Daug ko įdomaus išgir
tume milžinišką chorą. Tik
site ir pamatysite.
Kunigas senelis eidamas už NIS.
Taipgi šioj programoj
.darbo visi pridekime ir patys,
• - •
-•»»
S?
Feder: skyr. rast.
giedojo " P o tavo apginimo", dalyvauja p. Sabonio moki
kas galime, prisidėkime ir tu
bet vienas brutoHus kareivis, nės: p-h'\s A. Sadauskaite ir
ri' si me Liet. Vyčių Chicagos
CI€KRO, ILL. — Visų Šven
DR. J. A. VELONI8
manydamas, jog tai kokia už M. Mackeliuniutė skambina tų Moterų ir Vyrų dr-jos mėn.
Osteopallias, Odropratas
Apskričio chorą, chorą kokio
NaturopatlUM
draustai daiaa, smeigė kumš- piano; dainuoja Juozaičiut/\ susirinkimas įvyks sekmadie
Gydan Jvairlas ligas, o ypaUamums chicagiečiams butmai
gai nžalsenėjusiaa, be vaistų ir
čia kunigui į galvų ir., kuni &iauliutė, Dočiuilutė ir Bagito- ny, kovo 18 d. 2 vai, po c pietų,
reikia.
Vincas.
operacijų* — naujausiais bu
Šv. Anten; par. svet. V i na
dais.
gas iru tilo".
niutė.
tiai prašomi atsilankyk nes
4224 Archer Av. Brlghton Park
Pasmerktieji jau nugrūsti
Thcafcer Bldg., 2-roo labos.
KfdbT's " D r a u g o " red. kun.
Lieta via i Daktarai
Valandos: nuo 9 iki 12 diena.
Sibtaan. Jų pasilgimas fcivy- n R. io. CESArnR
Nuo « iki 8 vai. vak.
- • • • Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
fcės ir savųjų; Sibiro komen
pelnas skiriamas Aušro
Tel. Lafayette 8698
Amerikos Lietuvių Daktarų danto <duktės Olgos meilė prie Vaitų par. vargonų naudai.
H"-~
- - — —.
=B
Draugijos nariai.
tiemtinių ir įsimylėjimas į vie
Gužučio pamočninkas.
SPECIALISTAS
:•
g- ^ > - ~ . . . . . . . . , . • • •
a nu jaunų tremtinį — Kazimie
iMlrbėjlai Ir Jmporteriai OfyiiHikių
Per
daugeli
metų
vidujiniy,
Te»
B
l
t
C
7043
ra; Majoro flravičino klasta
!
[kroniškij lig*ų, vyru ir motery.
i* kerštas, kad Olga nenori
Koaka Dirbta
Neimkite patentuotų vaistų, kuuž jo eiti, bet Kazimierų my
|?ie gali but ne nuo tos ligos. Pa
LIETUVIS DEFfTlSTAS
BRIDGKPORT. - 6v. Ka sekmingas išgijimas priguli nuo
W l 2 SO. ASfiLAND A VE
li; netikėtas Kazimiero susiti
ARTI 47-tos Gatvėn
Oeiiain»i« • • sąra pasaulij.
kimas su savo tėvu, kuris per zimiero Akad. Rempjų Dr-jos 2 |suradiino tikros priežasties ligos.
falandos: nuo t ryto lai t
GanHitaoiMskyriaus susirinkimas įvyks Pilnai egzaminuoju kraują, šlapuSeredomis nuo 4 tkl t vakaro.
mo« ant de2t> meti] buvo uždarytas ]>ože- kovo 19 d. Š\*. Jurgio jfcirap. Imą su Ęxray. Gydau su radium,
įimt«
metų
o i Čaag i ė Is-erum ir elektra.
mesnfs
kal
miniame urve, kur net regėji- ^ " etnine j , 7, vai. vakare.
i
nas nesnj ke

PINIGUS LIETUVON
Nusiunčia
— per -w
Tiesiogini Susisiekyma
• Doleriais ir l i t a i s
Pigiausiai ir Greičiausiai.
Visuomet Siųskite per

CENTRAL MANUFACTURIN6
OISTRICT BANK
1112 W. 35-th St. Chieago.
Tartas virš $7,000,000.00
—

Dr. A . A. ROTH
BI78AS GYDYTOJA* Iv
CHIRURGAS
Specialistas Moteriško, Vyriška
Valka t* visa ckronlskn Ils*.
Ofisas: SSS5 8. Halsted St.
Tai.: 14—11 ryto; S—S po
plot. T—t vak. Kod. l t — l t d.
Ros. l i t t Independento. Bivd.
Chieago.

•

NORĖDAMI

Tai pirmi sympComai kuro reika
lauja pagelboa
Gal reikalingi akiniai?
Pasiklausk manės Šiandien.
Tūrių 20 metų prityrimo

JOHN J. SMETANA
Akių Specialistai*
1801 So. Ashland Ave., kamp.

S. L. FABIONAS CO.

Dr.il, Van Paing

DR. CHARLES SEGAL } Dr. C. Z. Vezelis

[Perkėlė savo ofiso po numerio j
47 21 SO. ASHLAND A VENŲ E

SPECUALJSTAS
Džiova, Moterų ir Vyrų JLigų
(Vai.; ryto nuo l t — 12: nuo 2—B]
IO pietų: nuo 7—8:14 vakare.
ledėliomia: 10 iki 1.
Telefonas Drexel 2880

i

18-tos

narės

mo neteko; pagalios Olgos mir ', %**
S S ^ ?
Dr. Mo Stupnicki j tis
ir tremtinių pab;^gima.s — * būti, nes yra labai svarbių

y.'

<

Tel. Bouievard 2-160

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

=

Chlcago. n i .
«•

DR, A. L. YUŠKA

•YDYTOJAS IR CHIRIRGAS
44JI 8a Aatdan* Ave.

1900 So. Halsted Str.

Tel. Yaraa tOt4
OFISO VAI*:
t—14 v. ryto. 1—t ir 7—t v. v.
Nedėliomis: nuo l t T. ryto lkl
1 vai. po. plotų.

rel. Ganai t i l t
Otino vai.: 19 ryto iki 12 po plot.
I iki 7 vai vakaro,
ftea. vai.: % iki 4 po pietų.
4193 Archer Ave.
Tel. Lafayette t t t t

2/

I
*>

^ • ^ • ^ — ^ — » • » * » * » * — * * * » * • •

fA

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHJRURGA*
4449 So. Westera A vena*
Telef. Lafayette 414*
• a a n a o s : 9-11 rytais. 1-1 po
piety Ir 7-8 vakarais. Nedėldienials tiktai po platų I lkl I vai.

rel. GtnaJ S57.
:

Ii

• * * ! §

Vak. Cmaal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir

1811 Sooth Halsted Streec
Valandos: 14 iki l t ryta: 1 lkl 4
po platų: f
fltt'f
—*—
Vh

P

f~
dalykų apsvarstymui.
Valdyba.
vis tai scenos, kurios ligi aša
rų priveda žiūrėtojų.
BRIDGBPORT. — L. D. ST|
Tokios scenos ir visa kas 29 kuopos mėn. sus-mas įvyks
Viršui pasakyta bus perstatyta sekmadienyj, kovo 18 d. 2 v.
nedėlioj, kovo 18 d., Scliool po pi e tų : §v. Jurgio mok, kam
baryj, ant antrų lubų.
Hali salėje, prie W. 48 i r HoCentras prisiuntė labai gra
nore gatvių. Visas tas persta žių sieninių kalendorių 1923
tymas pavadintas 'Sibiro Žvai in». Visi nariai malonėsite at
gždė". Lietuvių kalboje dar silankyti į sus-mų h* atsiimti
kalendorius.
Valdyba.
neva kitos taip sujudinančios
žiūrėtojų dramos, kaip šita.
BRIIX>£POR!T.
Liet.'
Veikale dalyvauja gabiausi Teat. Dr-jos Šv. Martino susiseenos migėjai: Sakalienė, Ži rinkimasi įvyks sekmadieny,
lius, Jokūbaitis, Šrupša, Bal kovo 18 d. 1 vai. po pietų, šv.
Jurgio parap. svet. prie 32 pi.
čiūnas, Stankus ir kifr.
ir Auburn Ave. Visi nariąj ma
Ka^ nori matyt kruvinų Lie lonėkite susirinkti, nes yra
tuvos istorijos epizotlų, pražo. daug reikalų apsvarstymui.
iuas nepraleisti progos, nes vei Taipogi bus rinkimas darbi
kalas pasktjtinj karių bus sta- ninkų baliui kuris bus bal. 15
d .1923 m.
ttmias scenoje Chicagoje.
,Pet. Kilevicjius, nut. rast.
Pradžia* lygiai 7<30 vai. va
kare. .
BRKiHTOK PARKAS.
L. VyčivĮ 36 kuopa, sekma
Bilietų galima gauti pas kuo
pos narius ir kovo 18 d. prie dienyje, kovo 18 d. eis in corpore pate Sv. Komunijos.
kasos Langelio nuo 6:30 vaka
Visi nariai piašomi susi
re,
Pinaviia.
rinkti pirmiausiai į bažnytinę
1

I

DR. MAURICE KAHN

0

[Ofisas ir Laboratorija
3101 South Halsted St.
|Valandos; nuo 1© iki 4 po pietų

nuo 7 Iki 9 vai. vak.
Medėliomis: 10 iki 12.

Telefoną* Yards 1119

ičia kita fir
ma S. V; ir
Italijoj
pali
jau parduoti.
Kniogra »n pil
nora instrid*.cijom duoda*
me pirkėjam*. Mes BTHrantuojame
kad mokiniai salė* groti ant armsniko* iŠ gafdu { keturiiis mėnesiui
laiko. Rašykite angHHcai reikalau
jant informacijų. Katalioras stun^iama« dykai:
.
Kuatta SerenelU Acordeen Mtg. Oo:
817 Blue Įtiland A r e : Ohlcago, 1»-

fatvea

Ant S lubų. kamh. 14, 15, K U 17
Ant viršaus Platfa valatiayčloa
Te myk mano parašą
valandos nuo l t ryto lkl f vakaro
Nedėliomis nuo 9 tkl 12 p*«tų

A. Michnievicz-Vidikiene

AKUoERKA
101 S. Halsted St
Kampas 31 gatvč
hone Yards 1119
lėname ofise su
Dr. J. F.
Van
Pains.
S«i.žiniftkas pa
tarnavimas
prie
glmdymo.Visoki pa
patarimai dykai.
Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo
6 iki 9 vai. vakare.

RoOSCTClt 7332
S. M. SKUDAS
• Graborius ir Bal.samuotojas
Antomobilių turiu visokiems rel- I
kalarns, prieinamas kainas.
1911 Canalport Avemic
H

'•••'

a

1188

STANLEY P.]
MAŽEIKA
GRABORIC8 IR
liaLsamuotojaa
Turlų automo
bilius
visokiems
reikalams. Kaina
prieinama

3319 Auburn
Ave.

Chieago

m
""
J. WYANDS^
Graborius ir Balsamuotojas
K. S Y R E V I Č U

Automobiliai visjems reikalams
2055 W. 22-nd Str. 9146 W. 21 PI
Tel. Canal 8648
Tel. Panai Oltf

Armonikų

omoAoo, mumoia
Telefonas Yards 5012
valandos — 1 Iki 11 U ryto
j po pietų 6 lkl 1 vak. Hadėllomls j
j fisas uždarytas.

Ofisas Dr. O. M. Oiaser po*
reina 1 rankas Dr. Cnaa. Bosai.
žento Ir partnerio. Visi senieje
pažįstami ir draugai
aplalkys
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir
nuo paties Dr. O. M.
S149 So. Morgan Street
Ofiso Valandos : Nuo l t ryto
Iki t po pietų, nuo t iki 7 vak.
Nsd. nuo 14 iki S po ploto.
Telefonas Vardą 487

ITALIŠKŲ^

PRANEŠIMAI.

į 3107 So. Morgan Street

PRANEŠIMAS,

—»j

Ai) GALVA SKAUDA?

Nature Oure Institute

Rerld. tel. Van Buren 4194
Ofiso tel. Bouievard 9491

I

• »>«» • • • • • • • > m»•

SALUTE M1TERIS

j SIM U TONSILUS

i

SeštaAlenifl &>Vo 17, 1923

DIAUGA8

••

Telefonas Boolevard

4189

AeRisal
Graborius
Patarnauju laldotnvėM
tavėaa
krika-j
tino— Ir kltoo-t
ralkaluosoj
m
Kainos prialna-<

.3307 Auburn Ave. Chieago

Tai

Lafayette

4113

PLUMBING

EXTRA

Kaipo lietuvys, lietuviams TiaaM. VUAKA
8228 W. 88-th Btteet
dM

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Propertieny ir Ameriko6 PiKeciy ant
T0WN of LAKE bus laikomas susirinkimas EKjošaus Svetainėje, Nedėlioję, Kovo 18tą dieną, 1923
metuose. Pradžia 6ta valanda vakare.
Malonėsite skaitlingai atsilankyti, kur išgirsite
naudingų pranešimų.
ANTANAS KAREIVA, Pirm.,
STEPHAN KASMAUSKIg, Sec'y.

—

Valentine Drcs&makiag <3olle«-<
2407 W. Madisoa Ktreet
Telefoną* Seejey 1V48
Moko Siuvimo. Patternų klr
;p»mo, Desigrning
bizniui ir nah'ia.nt.
Vietos duodama
dykai
[Diplomai, MOksiaa lengvais at
mokėjimais.
Klesos dienomis Ir
Irakarahs.
Reikalaukit
knygelės
JBiznio ir Naminiai kursai Skryb*
lių Taisymą Norint informacijų
(rašykite ar telefonuokita.
SARA PATEK, pirm.
g . ."T-

Remkite tuos biznierius, ku
rie

dažniausiai

garsinasi

\ dienrašty ' i Bra ilge''.

SeStadienls Kovo 17, 1923

0KSOCIS

,
-<*<*>.

-«»*>-;'

-•**>

>«<£»<'

.<SK*S.

CHICAGOJĘ
PASKIRTA EKZEKUCIJAI i
DIENA.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.

SIBIRO ZVAIGZD
Trijų Aktų Drama

Gaisras sunaikino Johnson
Andai Chieagos kriminalia-,'and Carlson Tank dirbtuvę,
nie teisme miriop nubaustu du 1848 Eastman st., Gaisre žuvo
i
n.
žmogžudžiu — Lawrence Hef- inžinierius John Johnson,
fernan ir William
Cramer,
$m
bus pakarti balandžio 13. To ATLAIDAI DIEVO APVEIZ
kį nuosprendį paskelbė teisė
DOS PARAPIJOJ.
jas Caverly atsakydamas by
Ateinantį sekmadienį kovo
los atnaujinimą.
Nubaustųjų advokatai pra 18 d. Dievo Apveizdos- bažny
nešė, kad jie paduosia ape- čioje prasidės 40 valandų at
laidai, kurie baigsis utaminliaeiją.
ko vakarą. Ta metinė parapi
t
jos šventė kaip ir kasmet bus
CHICAGĄ PALIETĖ
iškilmingiausiai apvaikščioja
VĖTRA.
ma, šios parapijos katalikams
brangus malonių laikas, lau
Užpraeita
naktį Chicaga
kiant šv. Velykų, aprūpinti sa
.palietė baisi vėtra, kuri atū
vo dvasios reikalus, priimti šv.
žė i s Meksikos pusės.
Pati
m
m
Sakramentus. Skaitlingai daly
m.'
smarkioji vėsula teėiaus nu
**£&
mm
s
vaus Chieagos ir apielinkų lie
'
m&
mm
ūžė ežerais ir patį miestą pa
tuvių — katalikų dvasiški ja.
liete tik kaipo kokiu sparnu.
Įsižiūrėk į šitą, Sceną,
m*
Kun. Ig. Albavičius, kleb.
Užteko ir to, I r tas dūkstan
Si nepaprastai graži drama, kuri ligi a*arų priveda žiūrėtoje, tai atbalsis lietuviu sukilimo prieš rusus 1831 m. Dalyvavę jame lietuviai tampa
čios vėsnlos sparnas padarė
'DRAUGO" SKAITYTO
Sibiran ištremti ir prie "taekų"*un kiam darbiu prirakinti. Cm ir prasideda drama. Lietuvių kalboje tik viena tokia drama yra ir tamsta tik sykį
ėia nuostoliu.
JAMS.
tokį vaidinimą matysi.
;
.-,
<
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare
Po vėtros tuojaus
pakilo
šaltis.
Tr vakar po r dieną
Nauja
viela
nusipirkti
jis stipriai laikėsi.
BRIGHTON PARKO
Dranga", tai kampos 18-tos
EXTRA! EXTRA! EXTRA!
s • .15 oro biuro pranešta, kad ir State St.
B AR GENAIi
Miestas p a r d u o d a 3 pagyvenimų v r t J
. ^ ^ ^ .^^-. . ^
^ • ^ ^ • ^*^ l ^
Pardavimui puikus m u r o n a m a s 2 murmi namą. rsamo# yra geram stošiandie ir rytoj ne taip daug
^Vt^Vjic/v|u\Mjrv|>A
M/V|v\»\j&*iXj^*i*^jM*i*\f%J*i^\j*/+i*\AJ+i*A
k
lS-tos kolonijoj "Dranga." ougftčlu po 4 ir 6 kambarius, su va
vij, parsiduoda už ' $3,000.00 reikia j ^
bus šalta.
galima /rauti sekančiose vieto liausiais įtaisymais; fuma&ų šildomas jmokėti JI.500.00, likusius a n t ISmo- j
ant pirmo flato; kaina $7,500; reikia kėjimo. Norint platesnių žinių kreip- I
se:
jmokfti $3,500 kitus a n t morgifio.
kites šiuo adresų:
KAS STATYS NAMUS.
Kampas 18-tos ir Halsted St. Pardavimui vieno pagyvenimo m u r o
F. J. SZEMET
S
6 kambariai su maudynė,
d'eneralė "Draugo" stotie namelis
elektra, g-azų ir cementuotas
beisIr
Chieagos namu statymo ko- prie A. Dargis Real Estate of mentas; furna.šų šildomas; viskas pa
4180 Archer Avenue
pai naujos gadynės jtaisyta; pusę rei
ntraktoriai daro
kontraktus fiee 726 W. iS-th St.
Tel. Lafayette 6824
kia jmokėti; kaina $5,000.
su amatninku unijomis.
Ir
Užsirašyti "Draugjj" kai Pardavimui vieno pagyvenimo m e 
kuone visu unijų darbinin atneštų i namus, galima prie dinis namelis pernai statytas; p l a t u ; NORINČIAM GERO BIZNIO.
lotas; randasi pakraštyje miesto; pui
Pardavimui
bučerne ir grocern-'•
kams grąžina karo laikų už- agento
A. Benaitis ki vieta auginimui daržovių ir lai tirStai apgyventoj Lietuvių ir kitt.i %
R
kymui naminių paukščių; pusė a r tautų kolonijoj, su visokiais patogitengia
-tnokesnį — $1.25 valandoj.
1906 S. Union Ave. mažiau reikia jmokėti; kaina. $2,200; niais. Parduosiu pusė a r b a visa —
tas yra tikras bargenas darbininkui. priežastis mano d r a n g a s išvažiuoja j
Tai puikus "boost" bus šį
kita miestą o vienas negaliu apsi
Pardavimui 4 lotai daikte visi po 30
met namų statymo Ohicagoje.
dirbti — nemokanti Išmokysiu. Kreip
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET*. 32-nd Place ir Aubura Ave.
pėdų pločio; visi improvenuentai su- kitės j
dėU; kaina $1,200 už visus; mainy
Nesuprantama, kuo kontra"DRAUGO" ADM.
sime a n t automobiliaus a r ko kitko.
ktoriai remiasi panašiai elg
23334 So. Ojįkley Ave.
Pardavfmui n a m a s su bučerne ir
damies.
grocerne, greroj vietoj be kompeticiChicago, 111.
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809 West 35-th Street
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Stato Scenoje

Lietuvos Vyčiu 36ta Kp.
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ŠVENTAS KONCERTAS
Krutamieji Paveikslai iš Gyvenimo
I Š G A N Y T O J A US

ŠV. JURGIO PARAPIJOS "KANKLIŲ" CHORAS

PARDAVIMUI
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GERIAUSISINVESTMENTAS.
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NEGIRDĖTAS BARGENAS
ANT BRIDGEPORTO

**w

f LIETUVOS PREKYBOS ir PRAMONES BANKAS

LIETUVOS PREKYBOS ir PRAMONES BANKAS

DIDŽIAUSIS BARGENAS
PRIE VIENUOLYNĄ
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I LAISVE ŽENGIANT
KONCERTAS
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